
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.12

privind masurarea si intabularea pajistilor din domeniul privat al Comunei Crucea , judetul

Constanta

Consiliul Local al comunei Crucea , judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din

data de 13 februarie 2015,

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local Crucea nr. 7/30.01.2015;

- Expunerea de motive a primarului Comunei Crucea, dl Frigioi Gheorghe;

- Raportul comisiei de specialitate juridica ,urbanism si amenajarea teritoriului;

- Raportul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare ,

protectia mediului si turism;

- Avizul de legalitate al secretarului comunei ;

In conformitate cu :

- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,

- art. 7 alin. (2) din Codul civil,

- Ordinul A.N.CP.I. nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si

inscriere in evidentele de castru si carte funciara,

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.

18/1991,

- Hotărârea Guvernului nr.1064 /2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru

aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii

fondului funciar nr. 18/1991,

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.c) şi alin.5, lit.a), art. 45, alin. (1) şi a celor ale art. 115,

alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare



H O T A R A S T E :

Art. 1. - Se aprobă măsurarea şi intabularea suprafeţelor de pajişti din patrimoniul

comunei Crucea , definite conform art. 1 alin. (2) din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 2. - Suprafeţele ce fac obiectul prezentei hotărâri sunt cuprinse în Anexă, care

face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Primarul comunei Crucea se însărcinează cu realizarea documentaţiilor

necesare şi cu depunerea împreună cu prezenta hotărâre la Oficiul de Cadastru şi Publicitate

Imobiliară în vederea intabulării.

(2) Primarul comunei Crucea este împuternicit să semneze în numele consiliului local

orice act necesar punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Suprafeţele de pajişte care au fost arate de către vecini să fie readuse la forma

de pajişte pe cheltuiala celui care a folosit terenul şi a schimbat destinaţia acestuia.

Art. 5. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunica în

termenul prevăzut de lege Institutiei Prefectului Judeţul Constanta şi se aduce la

cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi prin publicare pe pagina de internet .

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

si……..abtineri

CRUCEA- 13.02.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA , CONTRASEMNEZ

SECRETAR,

Dorel DRAGAN Reveicuta GURGU



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind masurarea si intabularea pajistilor din

domeniul privat al Comunei Crucea , judetul Constanta

Avand in vedere ca bunurile din patrimoniul comunei noastre nu sunt

intabulate intr-un procent foarte mare ,

Tinand cont de faptul ca regimul de cadastru si carte funciara formeaza

un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica , economica si juridica, de

importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul tarii care are rol de

asigurare a publicitatii imobiliare si de securizarea tranzactiilor imobiliare si a

circuitului civil de care trebuie sa se bucure intreaga proprietate,

Luand in considerare necesitate si obligativitatea prezentarii extraselor

de carte funciara in documentatiile aferente diverselor proiecte si proceduri

initiate conform legislatiei in vigoare dar si de necesitatea identificarii prin

masuratori reale a suprafetelor imobilelor, constructii si terenuri

Avand in vedere ca lipsa evidentierii in regim de carte funciara a unor

imobile a condus in ultimii ani la aparitia unor probleme juridice , precum

suprapunerile de terenuri, revendicari ulterioare,

Tinand seama de faptul ca siguranta circuitului civil al imobilelor

reprezinta un atribut esential pentru proprietate si totodata protejeaza

patrimoniul unitatilor administrativ-teritoriale, asigurand garantarea si ocrotirea

de care se bucura prin Constitutie ,

Avand in vedere necesitatea realizarii unui amenajament pastoral ce va

cuprinde: actele care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv schita pajistii

sau planul cadastral; determinarea suprafetei pajistii cu prezentarea denumirii,

suprafetei, vecinatatilor si a hotarelor; descrierea situatiei geografice si

topografice a pajistii sau a diferitelor unitati în cazul în care pajistea se compune

din mai multe portiuni, conform OUG nr.34/20132013 privind organizarea,

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,



Propun promovarea acestui proiect prin care se permite prima

intabulare a pajistilor din domeniul privat al comunei Crucea .

PRIMAR,

GHEORGHE FRIGIOI


