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.
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