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H O T R A R E   Nr. 38 
privind concesionarea prin negociere directa a unei suprafete de teren intravilan 

 
             Consiliul Local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 27.05.2014 

 Având în vedere: 
- Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate  din cadrul Primăriei comunei 
Crucea prin care se propune concesionarea prin negociere directa catre Dinu D Valentina I.I a 
unui teren apartinand domeniului public  al comunei Crucea, aferent constructiei aflate in 
proprietatea acesteia; 
- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 
- Avizul comisiei de specialitate juridica ,de disciplina, urbanism si amenajarea teritoriului; 
- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei ; 
            In conformitate cu : 
- prevederile art.123 alin(1) din Legea Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr.50/1991 , republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3) 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 concesionarea prin negociere directa , catre Dinu D. Valentina I.I , cu 
sediul in loc. Crucea,str. Morii, nr.18, inregistrata la Registrul Comertului sub. 
Nr.F13/242/21.02.2013, avand CUI 3126516,  a terenului in suprafata de 132 mp,  apartinand 
domeniului public al comunei Crucea, , aferent magazinului mixt,  situat in Soseaua Constantei , 
nr.46, localitatea  Crucea , identificat in anexa  ce  face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Concesionarea se va face pe durata existentei constructiei magazinului mixt , dar 
nu mai mult de 49 de ani . 

Art.3. Nivelul  minim al redeventei,  de la care se porneste  negocierea,   va fi stabilit  prin 
rapoart de evaluare, care va fi supus aprobarii Consiliului Local al comunei Crucea . 
         Art.4.  Primarul comunei Crucea , prin aparatul de specialitate , va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
  
            Prezenta hotarare a fost aprobata cu numar de ___voturi pentru, ___impotriva si ___ 
abtineri. 
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