ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –
H O T Ă R Â R E A nr. 115
Privind aprobare întocmire P.T. pentru investiția
”Alimentare cu apă în localitatea Poarta Albă”
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa extraordinară din data de
05.12.2015;
Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul
Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al
secretarului comunei ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art.36, alin.1 și 2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.45 și art.115, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică local,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă întocmirea Proiectului Tehnic pentru investiția ”Alimentare cu apă în
localitatea Poarta Albă”, în vederea alimentării cu apă a loturilor de teren destínate construirii de
locuințe, situate în parcela de vest a localității Poarta Albă, între strada Gării și strada Poporului.
Art.2. – Proiectul tehnic vizează realizarea unei rețele de alimentare cu apă în localitatea
Poarta Albă, strada Grădinilor, aleea Grădinilor și strada Macului, după cum urmează:
(1) – strada Grădinilor, pe segmentul de strada situat între str. Gării și str. Poporului, pe o
lungime de 96 ml.;
(2) – aleea Grădinilor, pe o lungime de 220 ml.;
(3) – strada Macului, pe segmentul de stradă situat între aleea Grădinilor și Canal
Scurgere, pe o lungime de 85 ml.;
Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului
Constanţa – pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul
Constanţa, compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Biroului Contabilitate, BugetFinanțe, Impozite și Taxe și Resurse Umane, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face
publică prin afişare.
Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri”, din totalul de 9 voturi exprimate.
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