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H O T A R A R E A   NR.20 

privind  aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului in suprafata de 6440 m.p 

situat Crucea , str.Turcului nr.49, apartinand domeniului privat al comunei Crucea si 

aprobarea vanzarii prin licitatie publica a loturilor  nou formate in urma dezmembrarii  

 

  Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de  

26.03.2015 

          Avand in vedere: 

• Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 

• Planul de situatie a imobilului din Crucea , str.Turcului nr.49 

• Rapoartele comisiei de specialitate juridica, urbanism si amenajarea  teritoriului  si a comisiei 

de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 

turism; 

• Raportul compartimentului de urbanism; 

• Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 

          In conformitate cu : 

• Art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regiml juridic al 

acesteia,cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara , cu completarile si 

modificarile ulterioare; 

• Prevederile Ordinului nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si 

modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in Cartea Funciara ; 

 In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c) , art.120, ale art.45, alin.1  si art.115 alin.(10 lit.b 

din  Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata: 

 

                      HOTARASTE: 

 Art.1. Se aproba documentatia de dezmembrare a terenului in suprafata de 6440 m.p, situat 

in  Crucea , str.Turcului nr.49, apartinand domeniului privat al comunei Crucea , identificat in anexa  

ce face parte integranta din prezenta hotarare, astfel: Lot 1 -      S= 1000 m.p si  Lot 2 -    S= 5440 m.p. 

Art.2. (1). Se aproba vanzarea prin licitatie publica a loturilor nou formate in urma 

dezmembrarii. 

          (2) Vanzarea prin licitatie publica se va face  in baza rapoartelor de evaluare insusite si 

aprobate de consiliul local. 

  Art.3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului Judetului 

Constanta precum si tuturor persoanelor si institutiilor interesate, pentru ducerea ei la indeplinire. 

               

     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 -26.03.2015 

 

Presedinte de sedinta ,                                                                                       Contrasemneaza, 

                     

         Iosif DOBRIN                                                                                                         SECRETAR, 

                                                                                                        Reveicuta GURGU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a 

terenului in suprafata de 6440 m.p situat Crucea , str.Turcului nr.49, 

apartinand domeniului privat al comunei Crucea si aprobarea vanzarii prin 

licitatie publica a loturilor  nou formate in urma dezmembrarii  

 

 
 
 Executarea lucrarilor de cadastru si inscrierea imobilelor in registrul de 
publicitate imobiliara sunt obligatorii la nivelul intregii tari.Prin imobil, in sensul legii, 
se intelege terenul , cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrative-
teritoriale, apartinand unuia sau mai multor proprietari. Acesta se identifica printr-un 
numar cadastral si se inscrie intr-o carte funciara. Entitatile de baza ale acestui 
sistem sunt imobilul si proprietarul. 
        Dupa intrarea in vigoare a noului Cod civil , in Cartea Funciara,  imobilele se pot 
inscrie numai in baza unor acte autentice .In aceste conditii trebuie respectata 
prevederea cuprinsa in art.25, alin2 din Legea nr.7/1996 modificata , si anume 
” actele de alipire si dezlipire a imobilelor inscrise in cartea funciara se efectueaza in 
baza inscrisului autentic notarial”. 
         Avand in vedere ca pe  lotul propus spre dezmembrare exista constructii 
(rampa auto din beton si rampa auto din metal) si ca exista persoane fizice care si-
au exprimat dorinta de a cumpara suprafete de teren in vederea construirii de 
locuinte , propun Consiliului local sa fie de accord cu dezmembrarea terenului  
situate in Str. Turcului nr.49, localitatea Crucea  , cu suprafata de 6440 mp,  in 2 
loturi de teren, identificate in anexa proiectului de hotarare prezentat si cu vanzarea 
cu  licitatie publica a loturilor  nou formate in urma dezmembrarii . 

 

 

 

PRIMAR, 

 

GHEORGHE FRIGIOI 

 

 

 

 

 

 

 


