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HOTĂRÂREA NR.42 
privind completarea, modificarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Comunei Crucea, judeţul Constanţa 
 
 

             Consiliul Local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 21.04.2015 

Având în vedere: 
- Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate  din cadrul Primăriei comunei 

Crucea ; 

- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 

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

- Avizul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare , 

protecţia mediului şi turism; 

- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei ; 

- Procesul verbal nr.172/16.01.2015   al Comisiei de inventariei a patrimoniului comunei 

Crucea , constituita in baza Dispozitiei primarului comunei Crucea nr. 288/2015; 

În conformitate cu : 

- H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- prevederile Legii nr.133/2012  , a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicate, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi 

modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară; 

- HG nr.904/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Anexa  – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crucea”, 

însuşită prin HCL nr. 43/2011 și modificatǎ prin HCL 84/2012 și HCL nr.8/2013 si HCL 

nr.1/2014; 

- prevederile art. 36 alin. (5), lit. c) şi ale art. 122 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

             În temeiul art.45 alin. (1) 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 completează inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Crucea , însuşit prin H.C.L nr. 43/2011 privind aprobarea inventarului bunurilor care 



alcătuiesc domeniului public al comunei Crucea , judeţul Constanţa , cu modificările şi 

completările ulterioare, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Crucea, însuşit prin H.C.L nr. 43/2011 privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Crucea , judeţul 

Constnţa , cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Inventarul domeniului public se modifică corespunzător. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul , viceprimarul comunei Crucea , precum şi Compartimentul urbanism, 

Compartimentul contabilitate , Compartimentul Registrul agricol din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Crucea. 

Art.5. Secretarul comunei Crucea va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului 

Judeţul Constanţa pentru control si verificarea legalităţii , Consiliului Judeţean Constanţa , 

Primarului comunei Crucea, Viceprimarului , Compartimentului urbanism, Compartimentului 

contabilitate , Compartimentului Registrul agricol  şi se aduce la cunoştinţă publică prin 

publicarea pe site-ul comunei Crucea. 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu ………..voturi pentru,………….voturi contra 
si……..abtineri. 

 
 
 

CRUCEA- 21.04.2015 
 
 
        
PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                                    Contrasemnez 
                                                                                                                            SECRETAR,      

                   Iosif  DOBRIN                                                                                      Reveicuta GURGU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind completarea, modificarea si actualizarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Crucea, judeţul Constanţa 
 

 

Inventarul bunurilor care fac parte din domeniului public al comunei este atestat prin 

Hotãrârea Guvernului nr.904/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului 

Constanţa, precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor – anexa 30 şi însuşit prin 

Hotãrârea Consiliului Local nr.1/2014.  

Anexa 30 la HG 904/2002 nu a fost actualizatã în perioada 2002-2014, dar în aceastã 

perioadã au intervenit o serie de modificãri asupra bunurilor, respectiv: 

- intrãri/ieşiri de bunuri; 

- majorarea  valorilor de inventar a bunurilor ca urmare a investiţiilor efectuate la 

acestea; 

- actualizarea valorilor de intrare a bunurilor ca urmare a raportului de reevaluare; 

Elementele patrimoniale au fost inventariate faptic, integral pentru toate categoriile şi 

anume, clãdiri,   utilaje,  investiţiile în curs de execuţie şi prin sondaj pentru bunuri, precum 

terenurile. 

Inventarierea terenurilor s-a efectuat pe baza documentelor care atestã dreptul de 

proprietate al acestora, a documentaţiei cadastrale şi a altor documente potrivit legii. 

Avand în vedere investiţiile realizate la unele drumuri şi clãdiri conform:  

• Procesul - Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor nr.4288/17.10.2011, privind 

lucrarea “ Intreţinere şi reparaţii drumuri în localitãţile Crişan şi Şiriu”,  

lucrări executate în conformitate cu devizul ofertă întocmit de executant (R.A.J.D.P. 

Constanta);  

• Procesul - Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor nr.4553/02.11.2011, privind 

lucrarea “ Intreţinere şi reparaţii drumuri în localitãţile Crişan şi Şiriu”,  

lucrări executate în conformitate cu devizul ofertă întocmit de executant (R.A.J.D.P. 

Constanta); 

• Procesul - Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor nr.5006/03.12.2013, privind 

lucrarea “ Consolidare sistem rutier prin reciclare “în situ”, şi protecţie cu tratament 

bituminous DC 70 din DN2A  Crişan, valoare declarată a investiţiei fiind de 1 907 382, 

23 lei, executat 100%, lucrări executate în conformitate cu devizul ofertă întocmit de 

executant (R.A.J.D.P. Constanta); 

• Protocolul nr.27/12.12.2011, privind  predarea – primirea imobilului  Dispensar  

Medical Crucea,  acesta a fost reabilitat şi modernizat de  CJ Constanta  

• Procesul - Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrãrilor nr.2556/13.06.2012, privind 

lucrarea “ Reabilitare Scoala de Arte si Meserii Crucea”, valoare declarată a 



investiţiei fiind de 1.638.493,97 lei, executat 100%, lucrări executate în conformitate 

cu devizul ofertă întocmit de executant (SC CONCAS SA BUZAU);  

se majorează valoarea de inventar a acestora.  

                       

Am realizat planuri de situatie si rapoarte de evaluare  pentru fiecare imobil in parte 

rezultand diferente in plus sau minus a suprafetelor si a valorilor acestora. 
  

Totodata în urma inventarierii s-a constatat în teren o serie de bunuri imobile care nu sunt 

cuprinse în inventarul domeniului public, fapt pentru care propunem introducerea lor în 

inventarul domeniului public . 

 

Faţă de cele arătate mai sus, propun să fiţi de acord cu adoptarea proiectului de hotărâre în 

forma menţionată. 

 

 

 

                                                       PRIMAR, 

                                           GHEORGHE FRIGIOI 

 



 
 
 
 

CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

Comisia de specialitate juridical si de disciplina , urbanism si amenajarea 

teritoriului 

 

 

 

RAPORT 

de avizare a Proiectului de hotarare privind  completarea, modificarea si 

actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Comunei Crucea, judeţul Constanţa 

 

 

 

              Comisia de specialitate intrunita in sedinta  din   20.04.2015 , a 

luat in discutie proiectul de hotarare prezentat. 

 In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat 

urmatoarele: 

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate 

fiind necesar a se adopta de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate 

amendamente sau propuneri de modificare a continutului actului de 

autoritate. 

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul 

prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare 

si functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si 

continutul prezentate spre analiza. 

 

 

 

Presedinte, 

             Moise Dan 
 
 
 
 
 
 
 


