
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR.82

privind aprobarea vanzarii unui teren aflat in domeniul privat al
Comunei Crucea, Judetul Constanta, prin licitatie publica

Consiliul Local al Comunei Crucea, judetul Constanta, intrunit in sedinta
ordinara din 28 noiembrie 2014,

Avand in vedere:

• Expunerea de motive prezentata de primarul Comunei Crucea, domnul
Gheorghe Frigioi;

• Cererea doamnei Popa Florentina inregistrata sub nr.3620/28.08.2014
prin care solocita cumpararea suprafetei de teren de 2150 mp sitiata in
intravilanul satului Crucea ,in vecinatatea proprietatii pe care o detine;

• Raportul de specialitate intocmit de referentul cadastru din cadrul aparatului
de specialitate al primarului;
In conformitate cu prevederile art.36,alin.(2), lit.c), alin.(5) lit.b) si ale
art.123, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art.45, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. - Se aproba vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 2150 mp
teren intravilan, situata in satul Crucea, suprafata de teren ce apartine domeniului
privat al Comunei Crucea, Judetul Constanta, identificata in anexa nr.1 ce face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.- (1)Pretul de pornire al licitatiei pentru vanzarea terenului identificat
la art.1 din prezenta hotarare, va fi stabilit in baza unui raport de evaluare care va
fi supus aprobarii Consiliului Local Crucea.

(2) Cheltuielile ocazionate de intocmirea raportului de evaluare vor fi
suportate de cumparator.

Art.3. - (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) Se imputerniceste Primarul Comunei Crucea sa reprezinte Comuna
Crucea in fata Notarului Public pentru incheierea contractului de vanzare-
cumparare.

(3) Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale si efectuarea
procedurilor de publicitate imobiliara prevazute de lege vor fi suportate de
cumparator.

Art.4.- Se stabileste componenta comisiei pentru vanzarea prin licitatie
publica a terenului identificat la art.1 , cu urmatoarea componenta :
Presedinte – dl. Butoi Ion – viceprimarul comunei
Membri: - dl. Leciu Dumitru – referent cadastru

- dna. Ilie Simona Steluta – inspector contabil
- dl. Sovaila Mircea – consilier local
- dna. Constantin ionelia – consilier local

Art.5.- 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, 28.11.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza

SECRETAR,

Marcela MARINCA Reveicuta GURGU



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarere privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a

unor terenuri din intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Crucea

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, cu modificările si completările ulterioare, am iniţiat proiectul de
hotărâre cu titlul de mai sus.

Având în vedere cererile existente la Primăria comunei Crucea prin care se
solicită cumpărarea unor terenuri situate in satul Crucea ce aparţin domeniului
privat al comunei , s-a procedat la verificarea regimului juridic al acestor terenuri şi
s-a constatat că aceste terenuri au intrat în proprietatea statului anterior anului
1990 prin diverse moduri prevăzute de legislaţia în vigoare, după care au fost
incluse în detalii de sistematizare, executându-se lucrări de investiţii legal
aprobate. Terenurile în cauză nu fac obiectul restituirii în natură către foştii
proprietari în condiţiile Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în proprietatea statului în perioada 6 martie 1945 – 22
decembrie 1989.

În prezent aceste terenuri aparţin domeniului privat al comunei Crucea i
Bârlad.

Pentru stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, se va efectuar expertize
tehnice de evaluare care vor stabili valoarea actuală de circulaţie a terenului
pentru fiecare amplasament în parte.

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

PRIMAR,

GHEORGHE FRIGIOI



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA CRUCEA
Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare , protectia
mediului si turism

RAPORT
de avizare a Proiectului de hotarare privind aprobarea Rapoartelor de evaluare

imobiliara pentru vanzarea unor terenuri

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare , protectia

mediului si turism intrunita in sedinta in data de 28.11.2014 , 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,

Sandu Gheorghe



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA CRUCEA
COMISIA DE SPECALITATE PENTRU ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE, INVATAMANT,
SANATATE, FAMILIE SI PROTECTIA COPILULUI

RAPORT
de avizare a Proiectului de hotarare privind aprobarea aderarii Comunei Crucea la

teritoriulGrupul de Actiune Locala Dobrogea Centrala

Comisia de specialitate , intrunita in sedinta in data de 26.11.2014 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,

STANESCU CONSTANTIN



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA CRUCEA
COMISIA DE SPECALITATE JURIDICA SI DE DISCIPLINA, AMENAJAREA TERITORIULUI SI
URBANISM

RAPORT
de avizare a Proiectului de hotarare privind aprobarea sponsorizarii prin

executare lucrari de amenajare drumuri de exploatare

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism

intrunita in sedinta in data de 28.11.2014 , a luat in discutie prooiectul 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


