
 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                       

H O T A R A R E A   NR.80 

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a  unor  terenuri aflate in 

domeniul privat al Comunei Crucea, Judetul Constanta  

 

 

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

30.09.2016, 

Avand in vedere: 

- Expunerea de motive inregistrata sub nr. 373/RS/29.09.2016; 

- Raportul de specialitate nr. 5330/22.09.2016, intocmit de referentul cadastru  din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Avizul de legalitate nr.362/RS/22.09.2016 dat de secretarul comunei proiectului de 

hotarare; 

- Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru 

avizarea proiectului de hotarare, nr.387/RS/29.09.2016; 

- Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare, 

nr.388/RS/29.09.2016; 

 In conformitate cu prevederile art.36,alin.(2), lit.c), alin.(5) lit.b) si ale art.123, alin.(3) 

din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 In temeiul art.45, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. - Se aproba vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 4103 mp, teren 

intravilan, situata in satul Siriu , str. Amurgului nr.35 , suprafata de teren ce apartine domeniului 

privat al Comunei Crucea, Judetul Constanta. 

Art.2. - Se aproba vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 3211 mp , teren 

intravilan , situata in satul Siriu, str. Amurgului , nr.10, suprafata de teren ce apartine 

domeniului privat al Comunei Crucea, Judetul Constanta. 

Art.3.- (1)Preturile  de pornire al  licitatiei   pentru vanzarea  terenurilor mentionate  la 

art.1 si art.2 din prezenta hotarare,  vor fi stabilite in baza unor   rapoarte de evaluare care vor 

fi supuse aprobarii Consiliului Local Crucea. 

 (2) Cheltuielile ocazionate de intocmirea documentatiei cadastrale , raportului  de 

evaluare  si  de perfectarea actelor notariale vor fi suportate de cumparatori. 

Art.4.- Componenta comisiei pentru vanzarea prin licitatie publica a terenurilor 

mentionate la art.1 si art.2 din prezenta hotarare , va fi aprobata de Consiliul Local , la 

propunerea primarului comunei Crucea. 



 Art.5.- (1) Incheierea contractelor de vanzare-cumparare in forma autentica se va face 

dupa intocmirea documentatiei  necesare intabularii dreptului de proprietate al Comunei Crucea 

asupra terenului. 

 (2) Se imputerniceste Primarul Comunei Crucea sa reprezinte Comuna Crucea in fata 

Notarului Public pentru incheierea contractelor de vanzare-cumparare. 

 Art.6.- Secretarul Comunei Crucea, Judetul Constanta, va comunica prezenta hotarare 

Institutiei Prefectului- Judetul Constanta, Primarului Comunei Crucea, Judetul Constanta, 

Compartimentelor contabilitate, cadastru si urbanism si o va face publica . 

 

 

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, 30.09.2016 

 

 

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                     Contrasemneaza,                         

                         Marian LEU                                                                           SECRETAR,                    

                                                                                                                 Reveicuta GURGU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 

                                                       SECRETAR 
 

 
Nr.362/RS/22.09.2016 
 
 
 

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: 
 

 

Poiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a  
unor  terenuri aflate in domeniul privat al Comunei Crucea, Judetul 
Constanta  
 

 
Competenţa: art.45, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 

5330/22.09.2016, intocmit de referentul cadastru  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 
 
 
Dreptul material : cu prevederile art.36,alin.(2), lit.c), alin.(5) lit.b) si ale art.123, 
alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 
 Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul majori  consilierilor locali in 
functie  - art.45  , alin 1  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 30.09.2016. 
 
 
 
 
Data: 22.09.2016                                                                             SECRETAR UAT , 
                                                                                                       Reveicuta GURGU 
 
 
 
 

 



 
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
PRIMAR 

 
 
 
NR.373/RS/29.09.2016 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind vânzarea prin licitaţie publică a  unor  terenuri aflate in domeniul privat 

al Comunei Crucea, Judetul Constanta 
 
 
 
 
  Având în vedere solicitările venite din partea cetățenilor, cu privire la 
achiziționarea de terenuri intravilane proprietate privata a comunei Crucea , invecinate 
cu proprietăți private, situaţii ce reglementează situaţii juridice a terenurilor fără 
utilizator, aducând şi o creştere impozitelor şi taxelor locale; 
 Fiind binevenita  completarea veniturilor bugetului local din surse de finanţare 
întemeiate legal,  
 Apreciez oportuna vânzarea prin licitaţie publică a urmatoarelor terenuri 
apartinand domeniului privat al comunei noastre: 
 

- suprafata de 4103 mp, teren intravilan, situata in satul Siriu , str. Amurgului 
nr.35; 

- suprafata de 2364 mp, teren intravilan, situata in satul Crisan , str. Nucilor 
nr.10; 

- suprafata de 3211 mp ,teren intravilan, situata in saul Siriu, str. Amurgului , 
nr.10 . 

 
 
 
 
 
 
                                            PRIMAR, 
                                     FRIGIOI GHEORGHE  


