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H O T A R A R E A  NR. 32 
privind  modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Crucea , județul Constanța 
 
 

          Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta extraordinara din data 
de 29.04.2014,  

În baza Expunerii de motive a Primarului comunei Crucea  şi a raportului, 
întocmit de către referent cadastru 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 „RENOVAREA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI CRUCEA, 
JUDETUL CONSTANTA”; 

 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 si HCL nr.1/2014; 
  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 84/2012 și 
HCL nr.8/2013 si HCL nr.1/2014  , după cum urmează: 



o La poziţia 1, cod de clasificare 1.6.4 bunul de inventar „Cladire Primarie ”, coloana 3 
va avea următorul cuprins: 

 

Elemente de identificare 

P+1; 195 mp; 12 încăperi din  cărămidă;  
Centralǎ termicǎ – 13 mp ;Anexa  
VECINI :Nord-bloc locuinţe; Sud-proprietar Ilie Nicuşor;  
Est-proprietar Gheorghe Gheorghe; Vest- DN 2A; 

 
 

o La poziţia 2, cod de clasificare 1.5.1.2 bunul de inventar „Anexa ”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: 

 

Elemente de identificare 

Parter, 105 mp, 2 incapei din BCA 

 
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei 
Crucea  prin aparatul  său de specialitate. 
          Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului - 
Judetul Constanta , Primarului comunei Crucea  . 
 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu_____voturi pentru,_____voturi contra 
si____abtineri. 

 
 

Crucea – 29.04.014 
 
 
 
 
 
 
Președinte de ședințǎ,                                                                  Contrasemneazǎ, 
                                                                                                            SECRETAR,     
   Sandu GHEORGHE                                                    Reveicuta GURGU 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
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                                                               PRIMAR 
 
 
 
 

                                                EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotarae privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al 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 „RENOVAREA SEDIULUI PRIMARIEI COMUNEI CRUCEA, 
JUDETUL CONSTANTA”; 

 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 , 

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 si 
HCL nr.1/2014  suporta  modificari,   dupa cum urmeaza : 
- la pozitia  1 , suprafata masurata a cladirii primariei este de 195 mp,   in loc de 170 mp, 
- la pozitia 2 , suprafata masurata a anexei din BCA este de 105 mp, in loc de 100 mp. 
 

  In temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local  adopta o hotarare 
care sa aprobe aceste modificari. 

Tinand cont de cele prezentate , va rog sa fiti de acord cu prezentul proiect de 
hotarare. 

 
 
Va multumesc. 
 
 
 
                                                                PRIMAR, 
                                                      GHEORGHE FRIGIOI 


