ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –
H O T Ă R Â R E A NR. 140
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa
extraordinară din data de 12.09.2016 ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a domnului Primar al comunei Poarta Albă – Delicoti Vasile,
judeţul Constanţa, cu privire la alegerea unui nou preşedinte de şedintă pe o perioada de trei luni
– septembrie, octombrie și noiembrie 2016;
- raportul de specialitate al secretarului comunei, prin care se aduce la cunostinţă
faptul că mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului RAICIU VASILE a încetat şi se impune
alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pe o perioadă de trei luni – septembrie, octombrie și
noiembrie 2016;
- avizele favorabile date proiectului de hotarâre ale comisiilor de specialitate din
cadrul consiliului local şi avizul secretarului comunei, prin care îşi însuşeşte legalitatea proiectului
de hotărâre inţiat;
In conformitate cu art.9 alin.1 din aprobarea Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 privind
aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi Hotarârea
Consiliului Local nr.87/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa;
In temeiul art. 45 şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - Se alege preşedinte de şedintă pe o perioada de trei luni, septembrie, octombrie și
noiembrie 2016, doamna ȚIGMEANU FLORENTINA care va conduce şedinţele consiliului local
şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Art.2. - Începând cu luna septembrie 2016 îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Local nr. 4 din 25.06.2016.
Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului
Constanţa – pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul
Constanţa, doamnei Țigmeanu Florentina, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică
prin afişare.
Art.4 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBA/12.09.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ
JR. CUMPĂNAŞU CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
– Consiliul Local –

HOTĂRÂREA

N R . 141

de modificare și completare a H.C.L. nr. 122/03.08.2016 privind implementarea şi finanţarea
proiectului„Canalizare Menajera Zona D, comuna Poarta Albă, județul Constanța” în cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Submăsura 7.2 „Investiții in crearea si
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”
Consiliul Local Poarta Albă întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.09.2016
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. Primar Delicoti Vasile, raportul
compartimentului de specialitate asupra necesităţii realizării investiţiei, avizele comisiilor nr. 1, 2 și 3,
precum și avizul de legalitate al secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile art.120 și art.121, alin.(1) și (2) din Constituția României,
republicată, art.8 și 9 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, prevederile Noului Cod civil,, art.20 și 21 din Legea cadru a
descentralizării nr. 195/2006, legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(2), lit.”b” și ”d” precum și cele ale alin. (4) lit.d din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.4 și celor ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 122 din 03.08.2016 după cum urmează:
- se modifică :”Art.2. - (1) Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției
„Canalizare Menajera Zona D, comuna Poarta Albă, județul Constanța” ;
(2) Se aprobă depunerea cererii de finanţare pentru proiectul „Canalizare Menajera Zona D, comuna
Poarta Albă, județul Constanța” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 7.2
„Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mica”
(4) Lucrările ce se vor executa în cadrul proiectului vor fi prevazute în bugetul local pentru
perioada de realizare a investitiei, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 20142020, Submăsura 7.2 „Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” ;
Se modifică : Art.4. Consiliul Local se angajează să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de
mentenanță respectiv cheltuieli privind funcționarea investiției la parametrii proiectați, întreținerea și repararea pe o
perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului.
Se completează cu Art.7. - Se aprobă asigurarea tuturor resurselor, inclusiv a cofinațării, dacă este
cazul, necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile impuse de Programul Național de Dezvoltare Rurală
şi legislaţia în vigoare.
Se completează cu Art.8. - Pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, se vor respecta
prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului,
eficienţei energetice şi achiziţiilor publice. Totodată, proiectul nu va fi generator de venituri.”

Art.2. – Restul articolelor din H.C.L. nr. 122/03.08.2016 rămân neschimbate;
Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Instituției Prefectului – Județul
Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului comunei Poarta Albă, persoanelor interesate
în vederea aducerii la indeplinire și se o va face publică prin afișare;
Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru”, 0 voturi
”împotrivă, 0 ”abțineri, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBĂ/12.09.2016

Preşedinte de şedinţă,
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
Contrasemnează
Secretarul comunei,
CUMPĂNAȘU CAMELIA
-------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
Consiliul local –

HOTĂRÂREA NR. 142
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local Comunal pentru anul 2016 – luna SEPTEMBRIE

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2016;
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 art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36, alin. 4, lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) şi (2) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Poarta Albă
pentru luna septembrie, anul 2016 după cum urmează :
Prevederi
BUGET ANTERIOR
BUGET RECTIFICAT
Venituri
12.895.831 lei
13.035.565 lei
Cheltuieli
12.895.831 lei
13.035.565 lei
Art.2. Sinteza bugetului la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe acţiuni se
prezintă în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3. Hotărârea Consiliului local comunal nr. 2 din 29.01.2016, privind aprobarea bugetului
local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, se modifică în mod corespunzător.
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului
Constanţa - pentru control şi verificarea legalităţii, Biroului Buget – Finanţe, Contabilitate,
Impozite şi Taxe şi Resurse Umane, Primarului comunei Poarta Albă şi o va face publică prin
afişare.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBĂ/21.09.2016
Preşedinte de şedinţă:
Consilier,
ȚIGMEANU FLORENTINA
Contrasemnează:
Secretarul comunei Poarta Albă
CUMPĂNAŞU CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 143
privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 39/31.05.2007 de atribuire
în folosință gratuită a lotului nr. 2 din cartier ”Via”în vederea construirii unei
locuințe conform Legii nr. 15/2003, modificată, tinerei AILINCĂI DANIELA
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2016;
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, H.C.L. nr. 39 din 31.05.2007 privind atribuirea în folosință gratuită a lotului
nr. 2 din cartier ”Via”în vederea construirii unei locuințe conform Legii nr. 15/2003, modificată,
tinerei AILINCĂI DANIELA;
Ținând cont de prevederile art.2 din H.C.L. nr. 39/31.05.2007 – „beneficiarul terenului este
obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la semnarea procesului-verbal de
atribuire a terenului..”;
În conformitate cu prevederile art.6, alin.(1) și (2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personal, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
În baza prevederilor art.36, alin.(1) și (2), lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind
administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi (6) și art.115, lit.”b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă revocarea H.C.L. nr.39/31.05.2007 privind atribuirea în folosință
gratuită a lotului nr. 2 din cartier ”Via” în vederea construirii unei locuințe conform Legii nr.
15/2003, modificată, tinerei AILINCĂI DANIELA prin retragerea dreptului de folosință asupra
terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Albă, în suprafață de 300 mp., situat în
localitatea Poarta Albă, Cartier ”Via”, strada Poștei, nr. 19, comuna Poarta Albă, județul
Constanța ca urmare a nerespectării prevederilor art.6, alin.(1) și (2) din Legea nr. 15/2003 și a
prevederilor art.2, alin.(2) din HCL nr.39/31.05.2007;
Art.2. – Primarul comunei Poarta Albă cu aparatul de specialitate pe care îl conduce va
asigura în condiţiile prevăzute de lege punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului
Constanţa - pentru control şi verificarea legalităţii, compartimentului Buget – Finanţe,
Contabilitate, Primarului comunei Poarta Albă, compartimentului Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, autorităților, doamnei Ailincăi Daniela și o va face public prin afișare;
Art.4. - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi „pentru”, 0 voturi
”împotrivă”, 0 ”abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBĂ/21.09.2016

Preşedinte de şedinţă:
Consilier,
ȚIGMEANU FLORENTINA
Contrasemnează:
Secretarul comunei Poarta Albă
CUMPĂNAŞU CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 144
privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 138/25.08.2016 privind
aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 500 mp.,
lot 14, zona ”E”, situat în localitatea Poarta Albă, str. Țepeș Vodă, nr.11, comuna Poarta
Albă, județul Constanța, tânărului POPA IONUȚ
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa ordinară din data de
21.09.2015;
Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar Delicoti Vasile, raportul
compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local l, 2 şi 3,
precum şi avizul de lagalitate al secretarului comunei;
Ținând cont de cererea nr.6351/24.08.2016 a domnului Popa Ionuț în care solicită
renunțarea la terenul atribuit conform Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din data de 25.08.2016
privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 500 mp.,
lot 14, zona ”E”, situat în localitatea Poarta Albă, str. Țepeș Vodă, nr.11, comuna Poarta Albă,
județul Constanța, tânărului POPA IONUȚ;
În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(2), lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. – Se aprobă revocarea H.C.L.nr.138 din 25.08.2016 privind aprobarea concesionării
fără licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 500 mp., lot 14, zona ”E”, situat în
localitatea Poarta Albă, str. Țepeș Vodă, nr.11, comuna Poarta Albă, județul Constanța, tânărului
POPA IONUȚ;
Art.2. - Primarul comunei Poarta Albă cu aparatul de specialitate pe care îl conduce va
asigura în condiţiile prevăzute de lege punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului
Constanţa - pentru control şi verificarea legalităţii, compartimentului Buget – Finanţe,
Contabilitate, Primarului comunei Poarta Albă, compartimentului Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, tânărului Popa Ionuț, autorităților și persoanelor interesate şi o va face publică prin
afişare;
Art.4.- Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru”, 11 voturi
„împotrivă” , 11 „abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBĂ/21.09.2016

Preşedinte de şedinţă:
Consilier,
ȚIGMEANU FLORENTINA
Contrasemnează:
Secretarul comunei Poarta Albă
CUMPĂNAŞU CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A NR. 145
privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 17 din
21.06.2016 pentru terenul intravilan în suprafaţă de 501 mp., situat în localitatea Poarta
Albă, strada Vasile Alecsandri, nr. 45, lot 73, zona ”D”, comuna Poarta Albă , judeţul
Constanţa, deţinut de doamna BUINCEANU ANDREEA
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2016;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Poarta Albă, dl. Delicoti
Vasile, cererea nr.6860 din 13.09.2016 a doamnei BUINCEANU ANDREEA prin care solicită
rezilierea contractului de concesiune nr. 17 din 21.06.2016, raportul compartimentului de
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avizul comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 , precum şi avizul
de legalitate al secretarului comunei;
In conformitate cu prevederile Cap.V ”Obligațiile părților”, art.6 ”Obligațiile concesionarului”
din contractul de concesiune nr. 17/21.06.2016 și prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In baza prevederilor art.36, alin.1 şi 2, lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.45, alin.1 şi art. 115, alin (1), lit. b) din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 17 din 21.06.2016 pentru
terenul intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Albă - în suprafaţă de 501 mp., situat în
localitatea Poarta Albă, strada Vasile Alecsandri, nr. 45, comuna Poarta Albă , judeţul Constanţa,
deţinut de doamna BUINCEANU ANDREE, începând cu data adoptării prezentei hotărâri;
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi serviciile
subordonate;
Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judetului
Constanţa – pentru control și verificarea legalității, Primarului comunei Poarta Albă, doamnei
Buinceanu Andreea, Compartimentului Contabilitate, Buget – Finanţe, Impozite şi Taxe,
Compartimentului Urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”,
0 ”abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBA, 21.09.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR U.A.T.,
CUMPĂNAȘU CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A NR. 146
privind implementarea şi finanţarea proiectului„Modernizare drum de exploatare în
comuna Poarta Albă, județul Constanța” în cadrul Programului Național de Dezvoltare
Rurala 2014-2020, Submăsura 4,3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole și silvice- componenta – infrastructura de acces
a gr i c ol ă ”
Consiliul Local Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2016
Având în vedere : proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Comunei Poarta Albă cu privire la
necesitatea implementării proiectului „Modernizare drum de exploatare în comuna Poarta Albă, județul
Constanța” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 4.3 „Investiții
pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice- componenta –
infrastructura de acces agricolă”, expunerea de motive a primarului comunei Poarta Albă, dl. Delicoti
Vasile, raportul compartimentului de specialitate asupra necesităţii realizării investiţiei, avizul comisiilor
de specialitate nr.1, 2 şi 3 , precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile art.120 și art.121, alin.(1) și (2) din Constituția României,
republicată, art.8 și 9 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, prevederile art.7, alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și comnpletările ulterioare, referitoare la contracte
și convenții, art.20 și art.21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006, legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul local luând act de necesitatrea și oportunitatea investiției.
În baza art.36, alin.(2), lit.”b” și ”d” precum și cele ale alin. (4) lit.d din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.4, lit. (a) și celor ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - (1) Se aprobă necesitatea , oportunitatea și potențialul economic al investiției „Modernizare
drum de exploatare în comuna Poarta Albă, județul Constanța”
(2) Se aprobă depunerea cererii de finanţare pentru proiectul „Modernizare drum de exploatare
în comuna Poarta Albă, județul Constanța” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala 20142020,Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole
și silvice- componenta – infrastructura de acces agricolă” și implementarea proiectului care face obiectul
cererii de finanţare, în valoare de 4.432.638 lei fără TVA.
(3) Suprafata totala de drum construit este de 5036 m și se compune din:
-D.E. 808 in suprafata de 170 m
-D.E. 807/2 in suprafata de 779 m
-D.E. 706 in suprafata de 2745 m
-D.E. 700 in suprafata de 332 m
-D.E. 719 in suprafata de 580 m
-D.E. 697/22 in suprafata de 430 m
(4) Lucrările ce se vor executa în cadrul proiectului vor fi prevazute în bugetul local pentru
perioada de realizare a investitiei.
(5) Consiliul Local se angajează să asigure funcționarea drumurilor construite la parametrii
proiectați, întreținerea și repararea lor după finalizarea proiectului.
Art. 2. - Se aprobă asigurarea tuturor resurselor necesare implementării optime a proiectului, în
condiţiile impuse de Programul Național de Dezvoltare Rurală şi legislaţia în vigoare.
Art.3. - (1) Drumurile de exploatare construite vor asigura accesul la exploatații agricole în
suprafață totală de 450 hectare.

(2) Drumurile de exploatare construite vor asigura accesul catre un numar de 3 agenti
economici care iși desfășoară activitate în sector agricol, după cum urmează:
• FERMA 5 S.R.L. –sediul social Poiana, Str. Albatros, Ferma 5, SC Horticola SA, Nr.78, județul
Constanța – activitatea principală – cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor 0113 având cod unic de înregistrare 17447659 din data de 05.04.2005 și număr de ordine în registrul
comerțului J13/1122/05.04.2005 conform certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța Seria B nr. 1456522 – proiectul Modernizare drum de
exploatare agricolă comuna Poarta Albă, jud. Constanța are drept scop accesibilizarea terenurilor agricole pe care le
exploataeaza.
•
S.C. AGRO BRAVA S.R.L. – sediul social Poiana, Fosta Fermă 6 SC HORTICOLA S.A., Județul
Constanța - activitatea principală – cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor – 0113 având cod
unic de înregistrare 15418517 din data de 09.05.2003 și număr de ordine în registrul comerțului J13/1472/07.05.2003
conform certificat eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
Seria B nr. 1809833 – proiectul Modernizare drum de exploatare agricolă comuna Poarta Albă, jud.
Constanța are drept scop accesibilizarea terenurilor agricole aflate în exploatarea agentului economic S.C. AGRO
BRAVA S.R.L. în comuna Poarta Albă conform declarației de suprafață emisă de APIA pentru id-ul de fermier al agetului
economic RO247319138.
(2)
PUȘCUȚĂ ANIȘOARA ( GEORGIANA) ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ – sediul social Comuna
Poarta Albă, str. Salciilor, Nr. 16, Județul Constanța – activitatea principală – cultivarea cerealelor cultivarea
cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 0111 având cod unic de înregistrare 16093383 din data de 30.01.2004 și număr de ordine în registrul
comerțului F13/233/29.01.2004 conform certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța Seria B nr.1813961 – proiectul Modernizare drum de
exploatare agricolă comuna Poarta Albă, jud. Constanța are drept scop accesibilizarea terenurilor agricole aflate în
exploatarea agentului economic PUȘCUȚĂ ANIȘOARA ( GEORGIANA) ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ.
(3)
Drumurile de exploatare construite vor asigura accesul catre un numar de 1 agenti
economici care iși desfășoară activitate în sector non-agricol, după cum urmează:
•
S.C. ZYX TRUCK TERMINAL S.R.L. –sediul social Poarta Albă, str. Primăriei, nr. 4,
Județul Constanța - activitatea principală – transporturi rutiere de mărfuri 4941 având cod unic de
înregistrare 3698588/05.04.1993 și număr de ordine în registrul comerțului J13/2112/17.03.1992 conform certificat
eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța Seria B nr. 2275474
– proiectul Modernizare drum de exploatare agricolă comuna Poarta Albă, jud. Constanța are drept scop
ușurarea activității de transport desfășurată de agentul economic S.C. ZYX TRUCK TERMINAL S.R.L., care în
momentul de față este nevoit să aleagă rute ocolitoare pentru desfășurarea activității principale.
(3) Drumurile construite vor constitui rute alternative de preluare a traficului agricol de pe
DN 22C și DJ 228A.
(4) Drumurile construite vor fi de utilitate publică și vor fi puse la dispoziția comunității cu
titlu gratuit.
Art.4. - Pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, se vor respecta prevederile
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului,
eficienţei energetice şi achiziţiilor publice.
Art.5. - Împuternicirea Primarului Comunei Poarta Albă să semneze toate documentele legate de
cererea de finanţare şi proiectul mai sus menţionat.
Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Instituției Prefectului – Județul
Constanța – pentru control și verificarea legalității, persoanelor interesate in vederea aducerii la indeplinire
și o va face publică prin afișare.
Art.7. - Prezenta hotarare a fost aprobata cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 ”abtineri”, din
totalul de 11 voturi exprimate.

POARTA ALBA, 21.09.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR U.A.T.,
CUMPĂNAȘU CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A NR. 147
privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al Comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 21.09.2016;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Poarta Albă, dl. Delicoti
Vasile, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 ,
precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile:
- art.13, lit.”b” și ”d” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- art.15, alin.(2) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;
- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 96/12.06.2016 pentru aprobarea Criteriilor de
performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a servicilor private
pentru situații de urgență;
- H.G. nr.1579/08.12.2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgență voluntare.
- Ordonanța Guvernului nr.88/2001, privind înființarea organizarea şi funcţionarea serviciilor
de urgenţă pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificările şi completările prin Legea
nr.363/2002 cu modificările ulterioare aduse de Ordonanţa nr 25/2004, este indicat reorganizarea
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă înfiinţat cu Hotărârea Consiliului Local Poarta Albă
nr.18 din 30.03.2006;
În baza prevederilor art.36, alin.2, lit.”d”, alin.6, lir.”a”, pct.8 coroborat cu art.63, , alin.1,
lit.”d”, alin.5, lit.”b” și art.64, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de
categoria I-a, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al comunei Poarta Albă,
județul Constanța, coordonat de către primarul comunei;
Art.2.- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Poarta Albă, județul
Constanța este condus de un șef service profesionist în domeniu;
Art.3. - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Poarta Albă, județul
Constanța este încadrat cu un număr de 32 persoane din care : 1 (unu) angajat și 31
(treizecișiunu) voluntari, după cum urmează:
1. Un compartiment pentru prevenire încadrat cu un număr de 7 specialişti pentru
prevenire, care au ca principală atribuţie prevenirea apariţiei stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă pe întreg teritoriul sectorului de competenţă , după cum urmează :
a. pentru instituţiie publice şi operatorii economici din subordinea Consiliului local
– un specialist ;
b.pentru 200 de gospodării - un specialist ;

2. O formaţie de intervenţie încadrată cu un număr de 50 de voluntari constituită în
vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă pe întreg teritoriul sectorului de
competenţă fiind compusă din :
a)
un echipaj/o grupă de intervenţie pentru stingerea incendiilor cu apă şi spumă
care are în compunere minim 5 persoane , în fiecare sat component al comunei ;
b)
un echipaj/o grupă pentru salvare şi prim ajutor ;
c)
un echipaj/o grupă de intervenţie la înălţime ;
d)
un echipaj/o grupă de intervenţie la inundaţii şi/sau înec ;
e)
un echipaj/o grupă de descarcerare ;
f)
un echipaj/o grupă de intervenţie de contaminare şi protecţie NBC ;
g)
un echipaj/o grupă de cercetare – căutare .
3 . O echipă specializată în domeniul transmisiuni – alarmare .
Art. 4 - Componenţa nominală a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, dotarea echipajelor/grupelor de intervenţii pentru
stingerea incendiilor cu apă şi spumă cu mijloace iniţiale de stingere a incendiilor se va face prin
Dispoziţia Primarului comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa în termen de 10 zile de la data
adoptării prezentei hotărâri .
Art. 5 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor
interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare şi o va transmite spre
avizare Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa .
Art. 6 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 voturi ”pentru”, 0 voturi
”împotrivă”, 0 ”abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBA / 21.09.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR U.A.T.,
CUMPĂNAȘU CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A NR. 148
privind desemnarea de către Consiliul Local Poarta Albă a unor reprezentanţi care să facă
parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Agricol Poarta Albă, respectiv Consiliul
de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1, Poarta Albă, în anul şcolar 2016-2017
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 21.09.2016;
Având în vedere expunerea de motive nr. 6936 din 15.09.2016 a primarului comunei
Poarta Albă, dl. Delicoti Vasile, raportul compartimentului de specialitate nr.6936/1 din
15.09.2016, avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 , precum şi avizul de legalitate al
secretarului comunei și adresa nr. 1942 din 29.08.2016 înregistrată sub nr.6445 din 29.08.2016
a Școlii Gimnaziale nr. 1 Poarta Albă și adresa nr. 2582/09.09.2016 înregistrată sub 6778 din
13.09.2016 a Colegiului Agricol Poarta Albă;
În conformitate cu prevederile art.96 din Legea nr.1/2011 – legea educaţiei naţionale.
În baza prevederilor art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45, alin.1 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se desemnează doamna consilier MOȘTEANU LEONORA și doamna consilier
TUDOSE VALENTINA-SIMONA - reprezentanți din partea Consiliului Local Poarta Albă, care
să facă parte din Consiliul de Administraţie al Colegiului Agricol Poarta Albă, judeţul Constanţa,
în anul şcolar 2016-2017.
Art.2. Se desemnează domnul consilier GIGEA MILICĂ și domnul consilier VASILE
NICU – reprezentanți din partea Consiliului Local Poarta Albă, care să facă parte din Consiliul
de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Poarta Albă, judeţul Constanţa, în anul şcolar 20162017.
Art.3. Persoanele desemnate la art. 1 şi art. 2, vor fi înştiinţate în timp util cu privire la
data şi locul desfăşurării şedinţelor, de către conducătorii instituţiilor de învăţământ : Colegiul
Agricol Poarta Albă, respectiv Şcoala Gimnazială nr. 1 Poarta Albă.
Art.4. Prezenta hotarare se comunică Institutiei Prefectului Judetului Constanţa în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Poarta Albă, domnilor
consilieri Moșteanu Leonora, Tudose Valentina-Simona, Gigea Milică, Vasile Nicu, în vederea
aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,
0 „abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBĂ / 21.09.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR UL COMUNEI POARTA ALBĂ,
Jr. CUMPĂNAŞU CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A NR. 149
privind desemnarea de către Consiliul Local Poarta Albă a unor reprezentanti care să facă
parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director din Colegiul Agricol
Poarta Albă respectiv director și director adjunct din Școala gimnazială nr. 1 Poarta Albă
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 21.09.2016;
Având în vedere expunerea de motive nr. 6937 din 15.09.2016 a primarului comunei Poarta Albă,
dl. Delicoti Vasile, raportul compartimentului de specialitate nr.6937/1 din 15.09.2016, avizele comisiilor
de specialitate nr.1, 2 şi 3 , precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei și adresa nr. 1942 din
29.08.2016 înregistrată sub nr.6445 din 29.08.2016 a Școlii Gimnaziale nr. 1 Poarta Albă și adresa nr.
2582/09.09.2016 înregistrată sub 6778 din 13.09.2016 a Colegiului Agricol Poarta Albă și adresa
nr.3282A/6/15.09.2016 înregistrată sub nr.7027/19.09.2016;
În conformitate cu prevederile art.257, art.258 din Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării
Științifice nr.5080 din 31.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar.
În baza prevederilor art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică local, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45 și art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică local,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se desemnează doamna consilier ȚIGMEANU FLORENTINA și domnul consilier
STAVIAN TIBERIU reprezentanți din partea Consiliului Local Poarta Albă, care să facă parte din Comisia
de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din Școala Gimnazială nr. Poarta Albă,
județul Constanța, conform anexă 1 ;
Art.2. – Se desemnează doamna consilier MOȘTEANU LEONORA și domnul consilier VIȘAN
ION - reprezentanți din partea Consiliului Local Poarta Albă, care să facă parte din Comisia de concurs
pentru ocuparea funcțiilor de director din Colegiul Agricol Poarta Albă, județul Constanța, conform anexă
2;
Art.3. Persoanele desemnate la art. 1 şi art. 2, vor fi înştiinţate în timp util cu privire la etapele
desfășurării concursului, de către conducătorii instituţiilor de învăţământ al Colegiul Agricol Poarta Albă,
respectiv Şcoala Gimnazială nr. 1 Poarta Albă.
Art.4. Prezenta hotarare se comunică Institutiei Prefectului Judetului Constanţa în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Poarta Albă, domnilor consilieri Moșteanu
Leonora, Vișan Ion, Țigmeanu Florentina, Stavian Tiberiu, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face
publică prin afişare.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,
0„abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBĂ / 21.09.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ,
Jr. CUMPĂNAŞU CAMELIA

ANEXA 1 la H.C.L. nr. 149/21.09.2016

Nr. Numele și
crt. prenumele
1.
Țigmeanu
Florentina
2.

Stavian Tiberiu

Adresa

e-mail

telefon

Loc.Poarta
Albă,
str.Garofiței,
nr.1
Loc.Poarta
Albă,
str.Geamiei,
nr.4

pascaflory@yahoo.com 0760275372 superioare

tiberiu@niceblue.ro

Nivel studii

0728983793 superioare

ANEXA 2 la H.C.L. nr. 149/21.09.2016

Nr. Numele și
crt. prenumele
1.
Moșteanu
Leonora
2.

Vișan Ion

Adresa

e-mail

Nivel
studii
l.mosteanu@yahoo.com 0729910916 superioare

Loc.Poarta
Albă,str.Vișinilor,
nr.12
Loc.Poarta Albă, str.Poștei, nr.6

telefon

0766268283 superioare

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –

H O T Ă R Â R E A NR. 150
privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență doamnei ȘERBAN PETRONELA
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2016;
Văzând expunerea de motive nr. 6938/15.09.2016 prezentată de dl. primar Delicoti Vasile,
raportul Compartimentului de specialitate, raportul compartimentului de specialitate nr. 6938/1 din
15.09.2016 , avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei ;
Ţinând cont de ancheta socială privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei
ȘERBAN PETRONELA, întocmită de compartimentul de specialitate, ajutor necesar pentru
achiziționarea de material de construcție în vederea amenajării locuinței;
În conformitate cu prevederile art. 28, alin.1 din Legea nr. 416/2001, privind ajutorul
social, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36, alin. 6, lit. „a” , pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificarile şi completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 10.000 lei d-nei
ȘERBAN PETRONELA, domiciliată în comuna Poarta Albă, str. Căminului, nr. 1A, bl.Agrias 2,
ap.1, judeţul Constanţa, pentru achiziționarea de materiale de construcție în vederea amenajării
locuinței.
Art.2
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
și serviciile subordonate;
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – județul
Constanța, domnului Primar, doamnei Șerban Petronela, autorităţilor şi persoanelor interesate în
vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă” , 0 „abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBĂ/21.09.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
ŢIGMEANU FLORENTINA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
CUMPĂNAŞU CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –

H O T Ă R Â R E A NR. 151
privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului
privat al comunei Poarta Albă, județul Constanța
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 21.09.2016 ;
Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar Delicoti Vasile , raportul
Compartimentului de specialitate, avizul Comisiilor de specialitate numărul 1, 2 şi 3 şi avizul de
legalitate al secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;
În baza prevederilor art.36, alin.(1), lit.c, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al
comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre;
Art.2. Hotărârea Consiliului local comunal nr.16 din 30.01.2014 privind aprobarea şi
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei se modifică în mod
corespunzător.
Art.3. – Primarul comunei Poarta Albă, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri prin compartimentele de specialitate.
Art.4. Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului Judeţului Constanţa, Primarului comunei Poarta Albă, compartimentului Contabilitate
Buget – Finanţe, Impozite şi Taxe, Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ,
compartimentului Registrul agricol şi cadastru, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face
publică prin afişare.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 11 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abțineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBĂ/21.09.2016
Preşedinte de şedinţă,
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
Contrasemnează
Secretarul comunei Poarta Albă,
CUMPĂNAŞU CAMELIA

Anexa 1 la H.C.L. nr. 151 din 21.09.2016

LISTA POZIȚIILOR CARE SE MODIFICĂ ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC
DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI POARTA ALBĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA
-

Secțiunea I – bunuri imobile

DENUMIREA
BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

1257

Teren intravilan

S=217 mp., aleea Stadionului, nr.9, localitatea Poarta Albă, județul
Constanța, Nord – Dudulică Ion; Sud – Măriuței Aurica, Măriuței
Florian și Schmidt Mioara; Est – Intrarea Prosperității; Vest – aleea
Stadionului.

64

Teren neproductiv

Np.795/1, lot 1, S=1815 mp., neproductiv, Nord – Np 738 lot 5, lot 6;
Sud – drum proiectat; Est – drum proiectat; Vest – drum proiectat.

28

Teren intravilan

Lot 11, S=282 mp., localitatea Poarta Albă, Cartier ”Via”, aleea
Plopilor, nr.3

319

Teren intravilan

Lor 12, cartier ”Via”, S=318, aleea Plopilor, nr.1, loc.Poarta Albă,
Nord – lot 13, lot 6; Sud – aleea Plopilor; Est – lot 11; Vest – lot 2,
lot 3..

NR.
CRT.

Anexa 2 la H.C.L. nr. 151 din 21.09.2016

LISTA BUNURILOR CARE URMEAZĂ A INTRODUSE IN INVENTARUL BUNURILOR CARE
ALCĂTUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI POARTA ALBĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA
-

NR.
CRT.
1289

Secțiunea I – bunuri imobile

DENUMIREA
BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Teren intravilan

S=309 mp., aleea Sanzienelor, nr.5, loc. Poarta Albă, județul
Constanța, Vecini: Nord – teren UAT; Sud – teren UAT; Est – teren
UAT; Vest – teren UAT.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –
H O T Ă R Â R E A NR. 152
privind aprobarea dezmembrării terenului extravilan- domeniul privat al comunei Poarta
Albă, situat în localitatea Poarta Albă, Parcela P 1024

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2016;
Analizând 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;
In conformitate cu :prevederile Legii 213/1998 modificată şi completată, prevederile Legii
50/1991 republicată, modificată şi completată , prevederile Legii 18/1991 republicată, modificată
şi completată , prevederile Legii 7/1996 republicată, modificată şi completată , prevederile Legii
10/2001 republicată, modificată şi completată , prevederile Legii 247/2005 modificată şi
completată ;
În baza art. 36, alin. (4) lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” şi cele ale art. 115 alin (1) lit „b” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 – Se aprobă dezmembrarea terenului extravilan, P 1024 în suprafaţă de 103.657
mp., având categoria de folosinţă PS, situat în loc. Poarta Albă, judeţul Constanţa, făcând parte
din domeniul privat al comunei şi înscris în Cartea Funciară nr. 102232 a unităţii administrativ
teritoriale, în 3 (trei) loturi conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu
propunerea de dezlipire– executant PFA Roşca Vironica astfel :
- Ps 1024/1, în suprafaţă de 86.429 mp., nr. Cadastral 102601;
- Ps 1024/2, în suprafaţă de 5.498 mp., nr. Cadastral 102602;
- Ps 1024/3, în suprafaţă de 11.730 mp., nr. Cadastral 102603;
Art.2. – Se împuterniceşte dl. Delicoti Vasile, primarul comunei Poarta Albă să semneze
actul autentic de dezmembrare al terenului prevăzut la art. 1.
Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – Judeţul
Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunes Poarta Albă,
Compartimentului Urbanism, Birou Contabilitate, Compartiment Cadastru şi Registrul Agricol, în
vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi
“împotrivă”, 0 “abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBA/ 21.09.2016

Preşedinte de şedinţă,
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
Contrasemnează
Secretarul comunei Poarta Albă,
CUMPĂNAŞU CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –
H O T Ă R Â R E A NR. 153
privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan, situate în localitatea
Poarta Albă, Cartier ”Via”, aleea Plopilor, nr.3, comuna Poarta Albă, județul Constanța
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2016;
Analizând 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 art.13, alin.1, art. 16 din Legea nr.50/ 1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructie şi unele masuri pentru realizarea locuintelor,
republicata, şi cele ale art 1 şi 2 din Titlu X Circulatia juridica a terenurilor din Legea nr. 247/
19.07.2005;
În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. "c" şi alin. (5) lit. ,,b" precum şi cele ale art. 123 din
Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, republicata cu modificările şi completarile
ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificarile şi completarile ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan – domeniul privat al
comunei Poarta Albă, în suprafaţă de 282 mp., situat în loc. Poarta Albă, Cartier „Via”, aleea
Plopilor, nr. 3, comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa;
Art.2. – Preţul de pornire al licitaţiei publice în vederea vânzării terenului prevăzut la art.1,
este de 2,46 euro/mp. echivalent în lei la curs BNR din data plăţii;
Art.3 - Preţul de adjudecare poate fi plătit în 24 de rate lunare.
Art.4 - Prevederile Hotarârii Copnsiliului Local nr. 103 din 28.11.2014 privind aprobarea
caietului de sarcini CADRU în vederea vânzării /închirierii/concesionării prin licitaţie publică a
bunurilor din domeniul privat al comunei Poarta Albă , modificată și completată prin Horărârea
Consiliului Local nr.4 din 36.01.2015 se aplică în mod corespunzător.
Art.5. Se împuterniceşte dl. Delicoti Vasile – primarul comunei Poarta Albă să semneze
contractul de vânzare - cumpărare în formă autentică a terenului prevăzute la art. 1.
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judetului
Constanţa, Primarului comunei Poarta Albă, Compartimentului Contabilitate, Buget – Finanţe,
Impozite şi Taxe, Compartimentului Urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face
publică prin afişare.
Art.7. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 voturi ”pentru” , 0 ”împotrivă”, 0
”abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBA/21.09.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Poarta Albă,
CUMPĂNAŞU CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –
H O T Ă R Â R E A NR. 154
privind aprobarea achiziționării de piatră pentru executarea lucrărilor de reparații a
drumurilor din comuna Poarta Albă, județul Constanța
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2016;
Analizând 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;
Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 2/29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al Consiliului local comunal pentru anul 2016;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl Primar Delicoti Vasile, avizul
comisiilor nr.1, 2 şi 3, Raportul Compartimentului de specialitate precum şi avizul de legalitate al
secretarului comunei ;
În conformitate cu prevederile O.U.G. Nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificările ulterioare, cele ale H.G. Nr. 925/2006 precum şi cele ale art.44 din
Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale ;
În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. “b” şi alin.(4), lit. “d”, precum şi cele ale art. 125 - 126
din Legea nr. 215/2001republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă achiziţionarea cantităţii de 2400 tone piatră pentru executarea
lucrărilor de reparații a drumurilor din comuna Poarta Albă, județul Constanța.
Art.2. – Piatra va fi achiziţionată prin procedura de cerere de ofertă conform
prevederilor legale;
Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului
Judetului Constanţa, Primarului comunei Poarta Albă, Compartimentului Contabilitate, Buget –
Finanţe, Impozite şi Taxe, Compartimentului Urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va
face publică prin afişare.
Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 voturi ”pentru” , 0 ”împotrivă”, 0
”abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBA/21.09.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Poarta Albă,
CUMPĂNAŞU CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ

-Consiliul local –
H O T Ă R Â R E A NR. 155
privind concesionarea rețelei de apă din strada Grădinilor, strada Macului și aleea
Grădinilor, către SC RAJA SA Constanța
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2016;
Analizând 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;
Ținând cont de ”Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
canalizare” încheiat de comuna Poarta Albă prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de APĂ –
CANAL CONSTANȚA” cu SC RAJA SA și în baza HCL nr. 120/2009.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art.36 , art.123, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
local, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 și art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se aprobă transmiterea prin concesiune a rețelei de apă și racorduri individuale din strada
Grădinilor, strada Macului și aleea Grădinilor, către SC RAJA SA Constanța, având o valoare de inventar
de 309.418,95 lei;
Art.2 – 1. Calculul redevenței și modul de plată pentru bunurile ce se concesionează operatorului
autorizat pentru serviciul de utilități publice apă canal, se va stabili conform alin.2 al art.36 din Contractul
de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și Canalizare încheiat cu SC RAJA SA,
respectiv 1.074,37 lei/lună;
2. Durata concesiunii va fi egală cu durata Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu apă și Canalizare încheiat cu SC RAJA SA;
Art.3. – În vederea predării – primirii rețelelor prevăzute la art.1, se va numi , prin Dispoziție de
Primar, o comisie care să pună în aplicare prevederile prezentei hotărâri;
Art.4. - Se aprobă modificarea listei de bunuri anexa 6 la Contractul de delegare, aprobată prin
HCL nr. 120/21.10.2009 în sensul completării cu bunurile prevăzute în anexa1, care face parte din
prezenta hotărâre;
Art.5.- Bunurile (rețea de apă) prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se vor preda către SC
RAJA SA printr-un protocol de predare-primire.
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judetului
Constanţa, Primarului comunei Poarta Albă, S.C. RAJA SA Constanța, Compartimentului Contabilitate,
Buget – Finanţe, Impozite şi Taxe, Compartimentului Urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va
face publică prin afişare.
Art.7. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 voturi ”pentru” , 0 ”împotrivă”, 0 ”abţineri”,
din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBA/21.06.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Poarta Albă,
CUMPĂNAŞU CAMELIA

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA POARTA ALBA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 156
privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Botezatu Ionuț Cristian
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2016;
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 ;
Ţinând cont de procesul – verbal de constatare al comisiei pentru constatarea și evaluarea
calamităților naturale produse la imobilul din Calea Ovidiu, nr. 39A, localitatea Nazarcea,
comuna Poarta Albă, județul Constanța, devizul estimativ nr.7125/2016, ancheta socială privind
acordarea unui ajutor de urgenţă întocmită de compartimentul de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 28, alin.1 din Legea nr. 416/2001, privind ajutorul
social, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36, alin. 6, lit. „a” , pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificarile şi completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de 2000 lei domnului
BOTEZATU IONUȚ CRISTIAN domiciliat în sat Nazarcea, calea Ovidiu, nr.39A, comuna Poarta
Albă, judeţul Constanţa.
Art.2 Ajutorul prevăzut la art. 1 va fi folosit în vederea refacerii acoperișului imobilului
situat în sat Nazarcea, calea Ovidiu, nr.39A, comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa, afectat de
furtună;
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituției Prefectului – Județul
Constanța, compartimentului contabilitate, buget- finanțe, compartimentului asistență social,
autorităţilor şi persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin
afişare.
Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă” , 0 abţineri, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBA/ 21.09.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Poarta Albă,
CUMPĂNAŞU CAMELIA

