
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.63
privind completarea inventarului bunurilor din domeniului privat

al Comunei Crucea

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa
extraordinară din data de 25.08.2014,

Având în vedere:

• Raportul de specialitate al Compartimentului Agricol din cadrul Primăriei comunei
Crucea;

• Expunerea de motive prezentata de primarul comunei;

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

• Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare;
In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile priprietate publica
si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c) , art. 115, alin.(1) , lit.”b”, art.121 si ale

art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 , privind administratia publica locala , republicata,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se completează inventarul domeniului privat al Comunei Crucea, conform
prevederilor anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se modifica in mod corespunzator anexa privind inventarul bunurilor din
domeniul privat al comunei Crucea .aprobat prin Hotararea Consiliului Local Crucea
nr.76/30.09.2013

Art. 3. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişarea la locuri vizibile şi pe
site-ul Primăriei Comunei Crucea.

Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Compartimentului
Urbanism, Compartimentului impozite şi taxe , Compartimentului agricol şi Instititiei
Prefectului - Judeţul Constanţa.

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, 25.08.2014

Presedinte de sedinta,

Dan MOISE Contrasemneaza,
SECRETAR,

Reveicuta Gurgu



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
CONSILIUL LOCAL

Anexa
la HCL nr63/2014

DATE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor care se inscriu in inventarul domeniului privat al comunei Crucea

Nr.
crt.

Parcelă Denumirea
bunului

Supraf.
( m.p. )

Vecinătăţi Elemente de
Identificare

1 Np531/3/1 Teren
neproductiv

157793 N- drum de exploatare
E- Np 531/3/2
S-Np 531/2
V- Np 531/2

Extravilan -Sat
Baltagesti

2 Ps531/4/1 Pasune 53003 N- A 540
E- teren neproductiv
S- teren neproductiv
V- Np 531/3/2

Extravilan -Sat
Baltagesti

3. Np430/1/1 Teren
neproductiv

185449 N- padure
E- padure
S-teren neproductiv

Extravilan -Sat
Baltagesti

4. Ps.843 Pasune 16111 N- De 815
E- drum de exploatare
S- drum de exploatare
V- CC 814

Extravilan -Sat
Baltagesti

5. Ps.206 Pasune 7026 N-teren comuna Crucea
E- teren comuna Crucea
S- tren comuna Crucea
V- De 205/7

Extravilan -Sat
Baltagesti

Presedinte de sedinta , Secretar,
Dan MOISE Reveicuta GURGU



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotarare privind completarea inventarului bunurilor din

domeniului privat al Comunei Crucea

Doamnelor si domnilor consilieri,

Avand in vedere :
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei comunei

Crucea inregistrat sub nr.____/_______;
- Prevederile art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si

regimul juridic al acesteia , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Consiliului local nr.76/30.09.2013 privind aprobarea

inventarului domeniului privat al comunei Crucea;
Fiind indeplinite prevederile art.44 si art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001

privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

In temeiul drepturilor conferite prin art.115 , alin(1) , lit. b) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica localarepublicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul local
Crucea a proiectului de hotarare privind completarea inventarului bunurilor din
domeniul privat al comunei Crucea.

In baza prevederilor art.36, alin.(2) ,lit. c) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica localarepublicata, cu modificarile si completarile
ulterioare , art121-126 precum si 10,alin(2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , cu modificarile si
completarile ulterioare apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de
hotarare prezentat .

PRIMAR,

Gheorghe FRIGIOI



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
COMPARTIMENT AGRICOL

RAPORT
privind completarea inventarului bunurilor din domeniului privat al

Comunei Crucea

Subsemnatul Leciu Dumitru, referent cadastru in cadrul Compartimentului agricol din
Primaria comunei Crucea, judetul Constanta ,

Avand in vedere :
- Prevederile art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul

juridic al acesteia , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Consiliului local nr.76/30.09.2013 privind aprobarea inventarului

domeniului privat al comunei Crucea;

In baza prevederilor art.36, alin.(2) ,lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica localarepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare , art121-126 precum si
10,alin(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ,
cu modificarile si completarile ulterioare ;

Fiind indeplinite prevederile art.44 si art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul drepturilor conferite prin art.115 , alin(1) , lit. b) din Legea nr.215/2001
privind administratia publica localarepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

PROPUN:

Adoptarea unei hotarari de catre Consiliul local al comunei Crucea cu privire la
completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Crucea , conform
anexelor la prezentul raport.

Referent cadastru,

Dumitru LECIU



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
SECRETAR

AVIZ DE LEGALITATE

Subsemnata Gurgu Reveicuţa, secretarul comunei Crucea, judeţul
Constanţa analizând proiectul de hotărâre privind completarea inventarului
bunurilor din domeniul privat al comunei Crucea, iniţiat de domnul primar
Frigioi Gheorghe, in conformitate cu prevederile art. 47 si art. 117 din Legea
nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările
şi completările ulterioare propun Consiliului Local Crucea analiza şi adoptarea
acestuia.

Avizez înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind
completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Crucea .

Adoptarea acestei hotărâri este de competenţa Consiliului Local
încadrându-se in prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1
coroborat cu art. 45, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea
nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Crucea, 22.08.2014

SECRETAR
GURGU REVEICUŢA



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

RAPORT
de avizare a Proiectului de hotarare privind completarea inventarului

bunurilor din domeniul privat al comunei Crucea

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism
intrunita in sedinta in data de 25.08.2014 , 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



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 completarea inventarului

bunurilor din domeniul privat al comunei Crucea

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare ,
protectia mediului si turism intrunita in sedinta in data de 25.08.2014 , 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 completarea inventarului bunurilor

din domeniul privat al comunei Crucea

Comisia de specialitate , intrunita in sedinta in data de 25.08.2014 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


