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HOTARAREA   NR.14 

privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Crucea a terenului in suprafata 

de 1063 m.p  cu nr. cadastral 102739 
 

Consiliul local al comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta extraordinara din 19 februarie 

2014, 

Avand in vedere: 

• expunerea de motive prezentata de viceprimarul comunei Crucea; 

• raportul compartimentului urbanism nr. 675/18.02.2014; 

• raportul de avizare al Comsiei de specialitate juridica , urbanism si amenajarea 

teritoriului; 

• avizul de legalitate dat de secretarul comunei ; 

          In conformitate cu : 

• prevederile art.8, alin(1) si art.10, alin(2) din Legea nr.213/1998  privind bunurile proprietate 

publica, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile Legii nr.7/1996 , legea cadastrului si publicitatii imobiliare cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• prevederile art.36, alin(2) lit” c” si ale art.123 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, 
 

                                                       H O T A R A S T E : 

 Art.1. Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Crucea, judetul 

Constanta, a terenului in suprafata de 1063 m.p ,cu nr. cadastral 102739 , in vederea realizarii 

proiectului de investitie” Eficientizarea consumului de energie electrica pentru  comuna Crucea”, 

prezentat in anexele  ce fac parte integranta din prezenta hotarare. 

        Art.2. Inventarul domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta aprobat prin HCL 

nr.76/30.09.2013, se va modifica in mod corespunzator. 

 Art.3. Inventarul domeniului public al comunei Crucea, judetul Constanta  insusit  prin HCL 

nr.43/29.04.2011,    se va modifica in mod corespunzator. 

       Art.4. Primarul comunei Crucea, judetul Constanta va duce la indeplinire prevederile prezentei 

hotarari , prin compartimentele de specialitate. 

       Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutie Prefectului- Judetul Constanta, 

primarului comunei Crucea . 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de .......voturi,...... voturi impotriva, .........abtineri. 

 Crucea, 19.02.2014. 
     

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                     Contrasemnez 

    Florentina MARIN                                                                    SECRETAR,                               

                                                                                                          Reveicuta GURGU  
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei 

Crucea a terenului in suprafata de 1063 m.p  cu nr. cadastral 102739 

 

 

 

 Doamnelor si domnilor consilieri, 

 

 

 La solicitarea primariei comunei Crucea , s-a intocmit planul de amplasament si delimitare a 

terenului intravilan in suprafata de 1063 mp , situat in str. Campului, nr.1 loc. Crucea si a fost inscris in 

cartea funciara cu nr.102739 , demersuri necesare implementarii proiectului de investitii „ Eficientizarea 

consumului de energie electrica pentru comuna Crucea „ . 

Conform HCL nrt.76/2013 acest teren , apartine domeniului privat al comunei Crucea. 

In vederea realizarii atributiilor conferite de Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala republicata , cu modificarile si completarile ulterioare  si in conformitate cu  prevederile art.8 din 

legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare , este necesara treecerea din domeniul privat in domeniul public al terenului respectiv, urmand 

ce pe acesta sa se constituie drepturi de uz si servitute in favoarea SC ENEL DISTRIBUTIE 

DOBROGEA SA, cu care vom incheia contract de racordare la sistemul de alimentare cu energie electrica  

Asadar , supun atentiei dumneavoastra prezentul proiect de hotarare pe care va rog sa-l  aprobati. 

 

 

 

 

 

 

                                                PRIMAR, 

                                GHEORGHE FRIGIOI  

         

 
 
 
 
 
 


