
 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                              

                                                                                           
                                 
 

H O T A R A R E   Nr. 41 
privind concesionarea prin negociere directa a unei suprafete de teren intravilan 

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

data de 21.04.2015, 

 Având în vedere: 

-  Memoriul domnului Graniceru Iancu inregistrata sub nr.2649/24.06.2014; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate  din cadrul Primăriei comunei 

Crucea prin care se propune concesionarea prin negociere directa catre Graniceru Iancu , 

domiciliat in Constanta, a unui teren in suprafata de 62748 mp, in satul Crisan,apartinand 

domeniului privat al comunei Crucea, aferent constructiilor aflate in proprietatea acestuia; 

- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 

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

- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei ; 

            In conformitate cu : 
- prevederile art.123 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.50/1991 , republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

             H O T A R A S T E:  
 
           Art.1 Se aproba Studiul de oportunitate pentru aprobarea concesionarii prin 

negociere directa de catre domnul Graniceru Iancu a terenului in suprafata de 62748 mp -  
teren aferent constructiilor proprietate personala - apartinand domeniului privat al comunei 

Crucea, situat in satul Crisan, conform anexei nr.1, ce face parte integranta din prezenta 

hotarare. 
Art.1. -  Se aproba concesionarea prin negociere directa de catre Graniceru Iancu , a 

terenului in suprafata de 62748 mp - teren aferent constructiilor proprietate personala - 

apartinand domeniului privat al comunei Crucea, situat in satul Crisan.  

Art.2. -  Concesionarea se va face pe durata existentei constructiilor, dar nu mai mult 

de 49 de ani . 

Art.3.- Nivelul  minim al redeventei,  de la care se porneste  negocierea,   va fi stabilit  

prin rapoart de evaluare, care va fi supus aprobarii Consiliului Local al comunei Crucea . 

Art.4.- Cheltuielile ocazionate de intocmirea raportului de evaluare vor fi suportate 

de concesionar. 



 Art.5.- Primarul comunei Crucea , prin aparatul de specialitate , va duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.6. -Secretarul Comunei Crucea, Judetul Constanta, va comunica prezenta 

hotarare  

- Institutiei Prefectului- Judetul Constanta 

- Primarului Comunei Crucea, Judetul Constanta 

- Compartimentelor contabilitate, cadastru si urbanism 

- Persoanei interesate 

 

 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, 21.04.2015 

 

            PRSEDINTE DE SEDINTA                                                               Contrasemneaza, 

                  Iosif DOBRIN                                                                                     SECRETAR, 

                                                                                                                         Reveicuta GURGU 

                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            Anexa la HCL nr. 41/2015 

 
STUDIU DE OPORTUNITATE 

privind concesionarea prin negociere directa  de catre domnul Graniceru Iancu a terenului 
in suprafata de 62748 mp -  teren aferent constructiilor proprietate personala - apartinand 

domeniului privat al comunei Crucea, situat in satul Crisan 
 

 

 

1. PREZENTARE GENERALA 
Terenul care face obiectul concesionarii este amplasat in intravilanul comunei 

Crucea, satul Crisan, avand o suprafta de 62748 mp – teren  aferent si de  sub constructiile  

proprietate personala a domnului Graniceru Iancu. 

Terenul apartine domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta. 

Acesta nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate 

private sau de restituire depuse in temeiul actelor normative cu character special privind 

fondul funciar , respective cele care reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate in 

mod abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu face obiectul 

unui litigiu si ……… 

Terenul va fi utilizat pentru extinderea constructiilor existente in vederea dezvoltarii 

unui proiect din fonduri europene de catre proprietarul acestora, domnul Graniceru Iancu. 

Suprafta de teren supusa concesionarii are posibilitatea racordarii la reteaua de 

alimentare cu energie electrica. 

 
2. OBIECTIVELE CONCEDENTULUI 

Valorificarea terenului in suprafta de 62748 mp .  

Atragerea la bugetul local al comunei Crucea de fonduri suplimentare rezultate in 

urma administrarii optime a terenului conform redeventei ce va fi prevazuta in contractual 

de concesionare, stabilita in baza unui raport de evaluare . 

Satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale prin crearea de locuri de munca . 

 

 3.MOTIVE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR SI SOCIAL 

Initiativa concesionarii are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la 

potentialul maxim atat din punct de vedere al concedentului cat si al concesionarului. 

Din punct de vedere al autoritatii locale identifiam trei componete majore care 

justifica initierea provedurii de concesionare prin negociere directaa terenului in suprafta de 

62748 mp si anume aspectele de ordin economic , financiar si social. 

Din punct de vedere economic si social , concesionarea terenului disponibil, in 

conditiile legii, determina o sursa de venituri  proprii pentru bugetul locala comunei Crucea, 

prin stabilirea unei redevente legale in urma desfasurarii procedurii de negociere directa. 

Totodata viitorul concesionar va genera veniturila bugetul local si de stat prin plata 

impozitelor si taxelor locale , a autorizatiilor de construire. 

In acelasi timp, nu poate fi neglijat impact generat de promovarea imaginii comunei 

prin atragerea de capital privat in actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatii 

locale, cum ar fi crearea de noi locuri de munca. 

 



 

4.NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI 
Nivelul minim al redeventei de la care se porneste negicieea va fi stability conform 

raportului deevaluare careva fi aprobat decatre Consiliul Local. 

Se va asigra recuperarea in 25 de ani a pretului de vanzare. 

 Redeventa se va plati incepand cu data incheierii conyractului de concesiune si se va 

face venit la bugetul local al comunei Crucea. 

Sustragerea de la pata acesteis va atrage dupa sine penalitati sau chiar rezilierea 

contractului , conform clauzelor ce vor fi incluse in contractual de concesiune prin negociere 

directa a  terenului in suprafata de 63748 mp. 

Redeventa se va actualize annual cu indicele de inflatie counicat de catre Institutul 

National de Statistica. 

 

5.MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII 
In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune bunuri proprietate publica si cele ale H.G nr.168/2007 privind procedura utilizata 

pentru atribuirea contractului de concesiune a terenului in cauza prin negociere directa. 

 

6.DURATA CONCESIUNII 
Fata de investitiile ce se vor efectua pe terenul supus concesiunii ,durata propusa 

este  de 25 de ani cu posibilitatea de prelungire cu cel mult jumatate din durata initiala , cu 

aprobarea Consiliului local al comunei Crucea . 

 

 7. CONDITII DE MEDIU 

 Concesionarul va respecta legislatia in vigoare privind protectia mediului si va obtine 

toate anutorizatile si avizele necesare.Contractul de concesiune transfera responsabilitatea 

viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de protectia mediului, printre care 

unele dintre cele mai importante: 

- Diminuarea si evitrea poluarii solului , aerului si a apei subterane , cu efecte asupra 

sanatatii polpulatiei; 

- Utilizarea durabila a resurselor; 

- Gestionarea eficienta a deseurilor si mentinerea cu strictete a conditiilor de igiena 

cerute de reglementarile legale in vigoare. 

 

 CONCLUZII: 
Avand in vedere analiza efectuata in prezentul studio de oportunitate asupra sitatiei 

actale a terenului si obiectivel de ordin financiar si social ale comunei Crucea, este evident 

faptul ca concesionarea prin negociere directa repriinta Solutia optima pentru obtinerea 

unui venit suplimentar la bugetul local si pentru incurajarea  dezvoltarii activitatilor 

economice pe teritoriul comunei Crucea. 

 

 

 

                            PRIMAR,                                                                      SECRETAR, 

 

                  GHEORGHE FRIGIOI                                                    GURGU REVEICUTA 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarere privind concesionarea prin negociere directa a unei suprafete de 

teren intravilan 
 

 

 

 

     Cladirile fostului Complex zootehnic Crisan apartin domnului Graniceru Iancu din anul 

2004 , pe care le- a  cumparat de la Autoritatea pentru valorificarea Activelor Statului ,in 

baza procesului verbal de licitatie nr.296/25.03.2004 . 

      Toate aceste cladiri au o suprafata construita de 4500 mp . 

       Domnul Graniceru Iancu a facut mai multe solicitari pentru a concesiona terenul 

afferent acestor constructii, teren cu suprafata de 62748 mp , care este inregistrat in Cartea 

funciara cu numar cadastral 100558 , proprietatea privata a comunei Crucea. 

      Dumnealui doreste sa concesioneze acest teren deoarece are ca plan de viitor accesare 

de fonduri europene pentru construirea unei ferme zootehnice 9minim 50 vaci rasa 

Holstein). Prin aceasta se va extinde reteaua e distrbutie a energiei electrice si totodata se 

vor crea noi locuri de munca. 

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

hotărâre în forma menţionată. 

 

 

 

                                                       PRIMAR, 

                                           GHEORGHE FRIGIOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


