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HOTARAREA NR.27 

privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 3755 m.p 

situat in Crucea, str. Argesului, nr.2, judetul Constanta 

 

                 Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta     

                 Avand in vedere :      

•              Expunerea de motive a Primarului comunei Crucea , in calitate de initiator al 

proiectului de hotarare  

• Raportul compartimentului contabilitate inregistrat sub nr.1434/18.03.2015; 

• Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local; 

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

• prevederile Hotararii Consiliului Local Crucea nr.5/30.01.2015 privind vanzarea prin 

negociere directa a unor suprafete de teren intravilan, apartinand domeniului privat al 

comunei Crucea, judetul Constanta; 

• Raportul de evaluare pentru terenului in in suprafata de 3755 m.p situat in Crucea, str. 

Argesului, nr.2, judetul Constanta, inregistrat sub nr.1386/16.03.2015; 

In conformitate cu : 

• prevederile   art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile Legii nr. 287/2009 – Codul Civil republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare;             

• prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), lit. c), art. 123, alin. (1) si alin. (3) din  Legea  nr. 

215 / 2001, privind  administratia  publica  locala  republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare ;      

                   In  temeiul art. 45, lin. (1)  din  Legea  215 / 2001 privind  administratia  publica  

locala  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T A R A S T E : 

 

             Art.1 Se insuseste raportul de evaluare pentru vanzarea prin negociere directa a 

terenului in suprafata de 3755 m.p situat in Crucea, str. Argesului, nr.2, judetul Constanta 

catre Popescu Florin, conform Anexei nr. 1 ce face  parte integranta din prezenta hotarare.    

              Art.2 (1) Incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica se va face 

dupa intocmirea documentatiei necesare intabularii dreptului de proprietate al comunei 

Crucea asupra terenului. 

                         (2) Pretul negociat va fi achitat integral, in numerar la casieria primariei 

comunei Crucea sau prin virament la Trezoreria Harsova  inainte de incheierea contractului 

de vanzare-cumparare. 

  Art.3 Se imputerniceste Primarul Comunei Crucea sa desemneze comisia de 

negociere a pretului de vanzare , sa reprezinte comuna Crucea in fata notarului public pentru 

incheierea contractului de vanzare-cumparare.     



 Art.4 Intabularea dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara Constanta cade in sarcina cumparatorului Popescu Florin. 

              Art.5 Cheltuielile privind intabularea dreptului de proprietate, onorariul si taxele 

pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare cad in sarcina cumpratorului 

Popescu Florin. 

               Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste 

Primarul Comunei Crucea si Compartimentul contabilitate. 

               Art.7 Secretarul comunei Crucea va comunica  prezenta hotarare : 

- Instituitiei Prefectului Judetul Constanta 

- Primarului comunei Crucea, judetul Constanta  ; 

- Compartimentului contabilitate ; 

- Domnului Damian Ioan 

- Site-ul Primariei comunei Crucea. 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost aprobata cu numar de ___voturi pentru, ___impotriva si ___ 

abtineri. 

 

 

  Crucea -26.03.2015 

 

 

Presedinte de sedinta ,                                                                      Contrasemneaza, 

         Iosif DOBRIN                                                                             SECRETAR, 

                                                                                     Reveicuta GURGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

                                                                                                                   

 

 

                                 EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare  pentru terenul in 

suprafata de 3755 m.p situat in Crucea, str. Argesului, nr.2, judetul Constanta 

 

 

 

Art. 125 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale , 

republicata, 6 prevede : “ Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce 

aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în 

administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie 

închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce 

fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii”, iar alin.(3) al 

aceluiaşi articol stabileşte faptul că “prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care 

consiliile locale sau judeţene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a 

unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-

credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent 

construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de 

consiliul local sau judeţean, după caz.” 

 Având în vedere cele de mai sus supunem aprobării Consiliului Local Raportul de 

evaluare pentru terenul in suprafata de 3755 m.p situat in Crucea, str. Argesului, nr.2, 

judetul Constanta , catre POPESCU FLORIN. 
 

 

 

 

 

                                                        PRIMAR, 

                                          GHEORGHE FRIGIOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


