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CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                                                          

H O T A R A R E A   NR.84 

privind aprobarea  efectuării unei expertize tehnice, precum și aprobarea întocmirii 

unui proiect tehnic de consolidare a salii de sport din Crucea  

 

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

31.10.2016 ,  

               La iniţiativa viceprimarului comunei Crucea , domnul Tudorache Iulian  ;  

   Având în vedere : 

- raportul de specialitate – expunerea de motive, înregistrate la nr. 5858/24.10.2016 

întocmit de viceprimar si inspector  urbanism  prin care se  propune aprobarea 

efectuării unei expertize tehnice, precum și aprobarea întocmirii unui proiect tehnic 

de consolidare a salii de sport din Crucea ; 

- avizul de legalitate nr.401/RS/24.10.2016,   dat de secretarul comunei proiectului 

de hotarare; 

- raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina , amenajarea teritoriului si 

urbanism inregistrat sub nr.408/RS/31.10.2016; 

  Ținând cont de prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.c), alin. (5) lit. c), art. 45 și art. 115 din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;  

             

                                                              H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art.1 - Se aprobă executarea unei expertize tehnice a salii de sport din Crucea, Soseaua 

Constantei , judetul Constanta . 

  Art.2 - Se aprobă întocmirea unui proiect tehnic de consolidare a salii de sport din 

Crucea, Soseaua Constantei , judetul Constanta. 

  Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Crucea,  

compartimentul urbanism si compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Crucea  

 Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică :- Instituţiei Prefectului –Judeţul Constanta 

Primarului comunei Crucea, compartimentul urbanism , compartimentul contabilitate. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de____voturi pentru 

___voturi împotrivă  şi ____ abţineri,din totalul de _____consilieri prezenţi din cei 

____consilieri în funcţie. 

 

Crucea – 31.10.2016     

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                     Contrasemneaza,                         

                         Marian LEU                                                                     SECRETAR,                    

                                                                                                                    Reveicuta GURGU  
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JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

 
 

Nr.401/RS/24.10.2016 
 
 
 

 
AVIZ DE LEGALITATE 

dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru 

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice, 
precum și aprobarea întocmirii unui proiect tehnic de consolidare a salii de 
sport din Crucea  
 

 
Competenta : art.36 alin.(2) lit.c), alin. (5) lit. c), art. 45 și art. 115 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de  Raportul de specialitate  

înregistrat sub nr. 5858/24.10.2016 ; 

 
 Dreptul material: prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 
 Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul majoritatii consilierilor 
locali în funcţie - art.45  , alin 2, li.a din Legea  nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta ,  din 
data de 31.10.2016 
 
 
 
 
Data: 24.10..2016                                                                          SECRETAR UAT , 

                        
                                                                                 Reveicuta GURGU  
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                       JUDEŢUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

VICEPRIMAR 
 

 
 
                                               

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotrare privind aprobarea  efectuării unei expertize tehnice, 
precum și aprobarea întocmirii unui proiect tehnic de consolidare a salii de 

sport din Crucea 
 
 
                         Am supus atentiei dumneavoastra proiectul de hotrare privind 
aprobarea  efectuării unei expertize tehnice, precum și aprobarea întocmirii 
unui proiect tehnic de consolidare a salii de sport din Crucea, astfel incat acest 
obiectiv sa poata fi folosit in scopul pentru care a fost construit. 
 Expertiza tehnica constructii– reprezintă acea documentație tehnică 
realizată de un expert tehnic autorizat  în urma căreia se stabilesc evaluări de 
natură tehnică asupra unei construcții și se fac recomandări pentru 
îmbunătățirea acesteia. 
              Dorim sa realizam aceasta expertiza tehnica  pentru : 

 determinarea stării tehnice actuale a construcţiei ce reprezinta sala de 
sport din Crucea si  măsurile care sunt necesare pentru asigurarea rezistenţei şi 
stabilităţi conform normativelor in vigoare  care reglementează exigenţele de 
calitate în construcţii; 

 estimarea valorică a măsurilor de intervenţie; 

 indicare tehnologiei de execuţie a măsurilor de intervenţie propuse; 

 justificare propunerii de intervenţie cu personal în construcţie sau fără 
prezenţa acestuia pe durata execuţiei; 

 posibile influenţe ale măsurilor de intervenţie asupra instalaţiilor. 

                                                    

                                                        VICEPRIMAR, 

                                                  Iulian TUDORACHE 
 



                                  ROMÂNIA 

                                   JUDEŢUL CONSTANTA 

          COMUNA CRUCEA 
 
 
                                               

RAPORT 

privind aprobarea  efectuării unei expertize tehnice, precum și aprobarea 
întocmirii unui proiect tehnic de consolidare a salii de sport din Crucea 

 
 
                          
 Expertiza tehnica constructii– reprezintă acea documentație tehnică 
realizată de un expert tehnic autorizat  în urma căreia se stabilesc evaluări de 
natură tehnică asupra unei construcții și se fac recomandări pentru 
îmbunătățirea acesteia. 
              Este necesara   aceasta expertiza tehnica  pentru : 

 determinarea stării tehnice actuale a construcţiei ce reprezinta sala de 
sport din Crucea si  măsurile care sunt necesare pentru asigurarea rezistenţei şi 
stabilităţi conform normativelor in vigoare  care reglementează exigenţele de 
calitate în construcţii; 

 estimarea valorică a măsurilor de intervenţie; 

 indicare tehnologiei de execuţie a măsurilor de intervenţie propuse; 

 justificare propunerii de intervenţie cu personal în construcţie sau fără 
prezenţa acestuia pe durata execuţiei; 

 posibile influenţe ale măsurilor de intervenţie asupra instalaţiilor. 
            Am supus atentiei dumneavoastra acest aspect in vederea initierii unui 
proiect de hotrare privind aprobarea  efectuării unei expertize tehnice, precum 
și aprobarea întocmirii unui proiect tehnic de consolidare a salii de sport din 
Crucea, astfel incat acest obiectiv sa poata fi folosit in scopul pentru care a fost 
construit. 

                                        

                                  INSPECTOR, 
                               Balan Lacramioara 
 

 


