
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A N R.84

privind aprobarea Rapoartelor de evaluare imobiliara pentru vanzarea unor terenuri

Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta ordinara din 28.11.2014,avand
in vedere:

- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei;
- HCL nr.78/16.11.2012, privind aprobarea Regulamentului cadru privind

organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru vanzarea bunurilor imobile apartinand
domeniului privat al comunei Crucea;

- HCL nr.39/27.05.2014 privind vanzarea prin negociere directa a unor suprafete de
teren intravilan,apartinand domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta;

- Raportul comisiilor de specialitate buget- finante si juridica pentru avizarea
proiectului de hotarare;

- Raportul compartimentului contabilitate ;
- Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare;
In conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.213/1998, modificata si

completata si art.123, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c coroborat cu alin.(5), lit.b) si ale art.45, alin.(3).
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Raportul de evaluare nr.2473/05.06.2014 , pentru terenul in suprafata
de 3069 m.p, apartinand domeniului privat al comunei , aferent locuintei proprietate personala
a domnului Popa Stefan, situat in str. Aleea Crisului nr.2, localitatea Stupina, comuna Crucea,
judetul Constanta, identificat ca anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Raportul de evaluare nr.2474/05.06.2014, pentru terenul intravilan in
suprafata de 7293 mp , apartinand domeniului privat al comunei, aferent constructiei – hala-
proprietate personala , situat in str. Interioara nr.1B, localitatea Stupina, comuna Crucea, judetul
Constanta , identificat ca anexa nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se constituie comisia pentru vanzarea prin negociere directa cu urmatoarea
componenta:
Presedinte – dl. Butoi Ion – viceprimarul comunei
Membri: - dl. Leciu Dumitru – referent cadastru

- dna. Ilie Simona Steluta – inspector contabil
- dl. Sovaila Mircea – consilier local
- dna. Constantin Ionelia – consilier local



Art.4 - (1) Incheierea contractului 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 contractului de vanzare-cumparare.

(3) Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale si efectuarea procedurilor
de publicitate imobiliara prevazute de lege vor fi suportate de cumparator.

Art.5 Scretarul comunei va comunica prezenta hotarare:Institutiei Prefectului-Judetul
Constanta, compartimentului contabilitate,persoanelor nominalizate la art.3 si persoanei
interesate.

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, 28.11.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza

SECRETAR,

Marcela MARINCA Reveicuta GURGU



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Rapoartelor de evaluare imobiliara

pentru vanzarea unor terenuri

Doamnelor si domnilor consilieri,

Prin Hotararea Consiliului local Crucea 39/27.05.2014 s-a aprobat vanzarea
prin negociere directa a unor suprafete de teren intravilan,apartinand domeniului
privat al comunei Crucea, judetul Constanta , in urma solicitarilor domnului Popa
Stefan, proprietarul cladirilor construite pe suprafetele de teren respective.

Prin Raportul de evaluare nr.2473/05.06.2014 , s-a stabilit , pentru terenul in
suprafata de 3069 m.p, apartinand domeniului privat al comunei , aferent
locuintei proprietate personala a domnului Popa Stefan, situat in str. Aleea
Crisului nr.2, localitatea Stupina, comuna Crucea, judetul Constanta, pretul de
ponire de 1299 euro.
Prin Raportul de evaluare nr.2474/05.06.2014, s-a stabilit ,pentru terenul
intravilan in suprafata de 7293 mp , apartinand domeniului privat al comunei,
aferent constructiei – hala- proprietate personala , situat in str. Interioara nr.1B,
localitatea Stupina, comuna Crucea, judetul Constanta , pretul de pornire de 1040
euro.
Acestea sunt preturile propuse de evaluatorul autorizat Grosu Lucica si vor fi
punctul de plecare in negocierea pe care o va face o comisie numita de
dumneavoastra .
Faţă de cele arătate mai sus, propun să fiţi de acord cu adoptarea proiectului de
hotărâre în forma menţionată.

PRIMAR,

GHEORGHE FRIGIOI


