
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.79
privind introducerea unor suprafete de teren intravilan in domeniul privat al

comunei Crucea, judetul Constanta;

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 28.11.2014,

Având în vedere:

• Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei
comunei Crucea;

• Expunerea de motive prezentata de primarul comunei;

• Avizul comisiei de specialitate juridica ,de disciplina, urbanism si amenajarea
teritoriului;

• Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare;
In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile prietate publica
si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c) , art. 115, alin.(1) , lit.”b”, art.121

si ale art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 , privind administratia publica locala ,
republicata,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. -Se completează inventarul domeniului privat al Comunei Crucea, conform
prevederilor anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Se modifica in mod corespunzator anexa privind inventarul bunurilor din
domeniul privat al comunei Crucea .aprobat prin Hotararea Consiliului Local Crucea
nr.76/30.09.2013 .

Art. 3.- Prezenta hotărâre se va face publică prin afişarea la avizierul şi pe site-ul
Primăriei Comunei Crucea.

Art. 4.- Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei
Crucea, Compartimentului Urbanism, Compartimentului impozite şi taxe ,
Compartimentului agricol şi Instititiei Prefectului - Judeţul Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi pentru, ____
voturi împotrivă şi ____ abţineri, din totalul de ____ consilieri prezenţi din cei ____
consilieri în funcţie.

Crucea, 28.11.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza

SECRETAR,

Marcela MARINCA Reveicuta GURGU



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
PRIMAR

Anexa
la HCL nr79/2014

DATE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor care se inscriu in inventarul domeniului privat

al comunei Crucea

Nr.
crt.

Parcelă Denumirea
bunului

Supraf.
( m.p. )

Vecinătăţi Elemente de
Identificare

1 Teren
Intravilan
arabil

2150 N- Soseaua Baltagestiului
E- str.Teiului
S-Popa Florentina
V- Popa Florentina

Intravilan Sat Crucea
Soseaua Baltagestiului FN

2 Teren
Intravilan
arabil

3755 N- Marin Parasciva
E- str. Argesului
S- drum
V- Popa Mihai;Closcaru
Constantin;Sandu Dinu;
Sandu Stan

Sat Crucea,Str. Argesului
nr.2 cota indiviza din

suprafata de7732 mp
aferenta imobilului

Proprietatea lui Popescu
Ion

3. Teren
intravilan
arabil

964 N-Constandache Gh
E- Radulescu Dumitru
S- Str.Plopilor
E- Soseaua Nationala

Sat Galbiori
Com. Crucea
Soseaua Nationala nr.3
Cota indiviza din suprafata
De 4648 mp aferenta imobilului
proprietatea lui Damian Ioan

PRESEDINTE DE SEDINTA

Marcela MARINCA SECRETAR,

Reveicuta GURGU



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
privind introducerea unor suprafete de teren intravilan in domeniul privat al

comunei Crucea, judetul Constanta

Doamnelor si domnilor consilieri,

Avand in vedere :
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei comunei

Crucea ;
- Prevederile art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si

regimul juridic al acesteia , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Consiliului local nr.76/30.09.2013 privind aprobarea

inventarului domeniului privat al comunei Crucea;
Fiind indeplinite prevederile art.44 si art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001

privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

In temeiul drepturilor conferite prin art.115 , alin(1) , lit. b) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica localarepublicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul local
Crucea a proiectului de hotarare privind completarea inventarului bunurilor
din domeniul privat al comunei Crucea cu suprafetele de teren intravilan
situate in satul Galbiori si satul Crucea identificate in urma unor masuratori
efecutate de proprietarii imobilelor in vederea efectuarii cadastrului.

In urma verificarilor effectuate privind regimul juridic al acestora si in baza
prevederilor art.36, alin.(2) ,lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica localarepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare , art121-
126 precum si 10,alin(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica
si regimul juridic al acesteia , cu modificarile si completarile ulterioare
apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare prezentat .

PRIMAR,

Gheorghe FRIGIOI


