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H O T A R A R E A  NR. 1 
privind  modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 

al comunei Crucea , județul Constanța 
 
 

          Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta extraordinara din data de 
16.01.2014,  

În baza Expunerii de motive a Primarului comunei Crucea  şi a raportului comun 
nr.178/14.01.2014 , întocmit de către Compartimentul de Implementare Proiecte din Fonduri Europene si 
Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Crucea, județul 
Constanța; 

Având în vedere masuratorile cadastrale  întocmite de firma A& C TOPO SRL  şi 
Documentaţia de avizare a lucrărilor  pentru Proiectul derulat prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală Măsura 322; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213 din 1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.133/2012  , a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 
republicate, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului 
privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea 
funciară; 

În conformitate cu HG nr.904/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului 
Constanța, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanța, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În conformitate cu Anexa  – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Crucea”, însuşită prin HCL nr. 43/2011 și modificatǎ prin HCL 84/2012 și HCL nr.8/2013 
  În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5), lit. c) şi ale art. 122 din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    
            Având in vedere: 

• Raportul comisiei de specialitate juridicǎ ,de disciplinǎ, urbanism și amenajarea 
teritoriului pentru avizarea proiectului de hotǎrâre; 

• Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotǎrâre; 

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 



 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
                                                                                       

           Art. 1  Se aprobă modificarea Anexei  - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Crucea ” aprobată prin HG nr. 904/2002 și modificata prin HCL  , după cum urmează: 

o La poziţia 46, cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Drumuri intravilane Crucea ”, 
coloana 3 va avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

9493,36 ml-asfalt   S- 63836 mp 

o La poziţia 46/1 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Cazanului”, coloana 3 va 
avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

291,84 ml- asfalt   S-2159 mp  

o La poziţia 46/2 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Rampei”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

342,00 ml- asfalt   S -1967 mp, din care: 
Tronson 1 – 112,25 ml  S - 677 mp 
Tronson 2 – 163,31 ml  S - 987 mp 
Tronson 3 – 133,02 ml   S-  303 mp 

o La poziţia 46/3 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Gorunului”, coloana 3 va 
avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

379,00 ml- asfalt  S- 1904 mp , din care: 
Tronson 1 – 99,28 ml   S- 572 mp 
Tronson 2 – 170 ml      S- 807 mp 
Tronson 3 – 89,35 ml    S- 525 mp 

o La poziţia 46/4 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Grǎdinarului”, coloana 3 va 
avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

301,00 ml- asfalt  S-  1446 mp, din care: 
Tronson 1 – 208,47 ml   S-1185 mp 
Tronson 2 – 64,73 ml     S-  261 mp 

o La poziţia 46/5 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Poliției”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

143,70 ml- asfalt   S-742 mp 

o La poziţia 46/6 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Nucilor”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

143,89 ml- asfalt     S-599 mp 

o La poziţia 46/7 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Bufetului”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 



Elemente de identificare 

190,00 ml asfalt    S-1205 mp 

o La poziţia 46/8 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Poștei”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

165,13 ml asphalt   S- 770 mp 

o La poziţia 46/9 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada DS 421”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

118,00 ml asfalt    S-602 mp 

o La poziţia 46/10 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Fântânii”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

115,24 ml asfalt    S-554 mp 

o La poziţia 46/11 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Lacului”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

228,26 ml asfalt  S-  967 mp 

o La poziţia 46/12 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Islazului”, coloana 3 va 
avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

123,10 ml asfalt      S-662 mp 

o La poziţia 46/13 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Ecoului”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

196,43 ml asfalt    S-1103 mp 

o La poziţia 46/14 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Teiului”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

362,40 ml asfalt   S-1596 mp , din care: 
Tronson 1 – S-572 mp Tronson 2 –  S - 1024 mp 

o La poziţia 46/15 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Lungă”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

1035,00 ml asfalt  S- 8164 mp 

o La poziţia 46/16 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Turcului”, coloana 3 va 
avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

1371,00 ml  asfalt   S-11520 mp 



o La poziţia 46/17 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Morii”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

851,00 ml asfalt  S- 6983 mp 

o La poziţia 46/18 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Câmpului”, coloana 3 va 
avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

559,35ml asfalt   S- 5053 mp 

o La poziţia 46/19 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Visinilor ”, coloana 3 va 
avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

139,70 ml asfalt   S- 538 mp 

o La poziţia 46/20 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Eternității” coloana 3 va 
avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

362,40 ml asfalt   S- 3000 mp , din care: 
Tronson 1 – S-1000 mp 
Tronson 2 – S- 2000 mp 

 

o La poziţia 46/21 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Livezii”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

251,28 ml asfalt  S- 1503 mp , din care: 
Tronson 1 – S- 896 mp 
Tronson 2 –  S- 607 mp 

o La poziţia 46/22 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada DS 422 
Transformatoruluii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

211,70 ml –asfalt  S- 1189 mp, din care: 
Tronson 1 – 84,11ml    S-512 mp 
Tronson 2 – 117,27 ml   S-677 mp 

o La poziţia 46/23 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „ Strada DS 426- Icoanei ”, coloana 
3 va avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

243,47 ml asfalt   S- 1381 mp 

o La poziţia 46/24 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar ”Ds Strada DS 419- Aleea Speranței 
”, coloana 3 va avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

103,36 ml asfalt  S- 593 mp 

o La poziţia 46/25 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Argeșului”, coloana 3 va 
avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

384,50 ml asfalt  S- 2226 mp 



o La poziţia 46/26 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Barajului, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

157,00 ml asfalt  S- 822 mp 

o La poziţia 46/27 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Atelierelor”, coloana 3 va 
avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

122,50 ml asfalt   s- 732 mp 

o La poziţia 46/28 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Zidului”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

216,52 ml asfalt   S- 914 mp 

o La poziţia 46/29 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Ramura Eternitatii”, 
coloana 3 va avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

72 ml asfalt   S- 239 mp 

o  La poziţia 62 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Drumuri intravilane Stupina”, 
coloana 3 va avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

 S - 797,809 mp din care: 
-3114,400 ml  asfalt 
- 4793,409 mp piatra 

o La poziţia 62/1 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Primăverii”, coloana 3 va 
avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

1040,40 ml  asfalt   S- 9017 mp, din care : 
Tronson 1 – S- 4359 mp 
Tronson 2 – S- 4658 mp 

o La poziţia 62/2 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Atelierelor” coloana 3 va 
avea următorul cuprins: 

 
 

o La poziţia 
62/3 cod de 

clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Interioară”, coloana 3 va avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

845,00 mp asfalt   S- 5274 mp 

o La poziţia 62/4 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada Eternității+ 
Transformatorului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

Elemente de identificare 

586,00 ml asfalt S-  4908 mp 



478,00 ml asfalt  S- 4393 mp 

o La poziţia 62/5 cod de clasificare 1.3.7.2, bunul de inventar „Strada 4 Nucilor”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

Elemente de identificare 

165 ml asfalt   S- 1398 mp 

 

Art.2. (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crucea 
, dupa cum urmeaza:  

- dupa poziția 47 se introduce poziția nr.47/1; 
- dupa poziția 63 se introduc pozițiile 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/7, 63/8; 
- după poziția 67 se introduc pozițiile 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5; 
- după poziția 76 se introduce pozitia 76/1; 
- dupa poziția 87 se introduc pozițiile 88 si 89. 

Art. 3 . Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Crucea , județul Constanța ,cuprinse la art.1 și art.2 , se realizează potrivit anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Crucea  prin 
aparatul  său de specialitate. 
  
 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu_____voturi pentru,_____voturi contra 
si____abtineri. 
 
Crucea – 16.01.2014 
 
 
Președinte de ședinț�,                                                                  Contrasemneaz�, 
                                                                                                             SECRETAR,                       
  Florentina MARIN                                                                 Reveicuta GURGU 
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A V I Z 

cu privire la legalitatea proiectului de hotarare ce se supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local in 

sedinta extraordinara din data de 16.01.2014 

 

 

             Analizand proiectul de hotaraei ce se supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local in sedinta 
extraordinara din 16.01.2014,   am constatat urmatoarele: 
 

1. Proiectul de hotarare privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei Crucea , județul Constanța    este legal si il avizez pentru legalitate, 

fiind initiat in conformitate cu cu prevederile : 

Legii nr. 213 din 1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

H.G. nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

Legii nr.133/2012  , a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de 

întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară; 

HG nr.904/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Constanța, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanța, cu modificările şi completările ulterioare; 

Din Anexa  – „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crucea”, 

însuşită prin HCL nr. 43/2011 și modificatǎ prin HCL 84/2012 și HCL nr.8/2013 

 Art. 36 alin. (5), lit. c) şi ale art. 122 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

SI  in limita competentei date de art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

                                                    SECRETAR, 

 

                                                 Reveicuta Gurgu  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


