
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.81
privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a unui mijloc

fix-bun mobil, proprietate privata a comunei Crucea

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 28.11.2014,

Având în vedere:
• Raportul de specialitate al Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei

comunei Crucea;
• Expunerea de motive prezentata de primarul comunei privind valorificarea prin

licitatie publica cu strigare a mijlocului de transport auto proprietatea Comunei
Crucea, marca Volskwagen ;

• Avizul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare,
protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare;

• Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare;
In conformitate cu prevederile :

• Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu
completările ulterioare;

• Art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publică locală, republicata cu modificvarile si completarile ulterioare;

• Art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare,

În temeiul art. 36 alin (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) si art. 45 din Legea
215/2001privind administraŃia publică locală, republicată,

HOTĂR ĂSTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea, prin licitatie deschisă cu strigare, a unui mijloc fix-bun mobil, ,

proprietatea private a Comunei Crucea, judetul Constanta - autoutilitara Volskwagen ,

inmatriculata CT 11PCC , an de fabricatie 2005.

Art.2. Preţul de pornire al licitaţie va fi stabilit printr-un raportul de evaluare.

Art.3. Se stabileşte valoarea saltului de supralicitaţie la suma de 200 lei.

Art.4. Se stabileşte garanţia de participare la licitaţie în cuantum de 2% din preţul bunului

pentru care se licitează.

Art.5. În cazul în care la prima licitaţie organizată nu se vinde, procedura se repetă de

două ori, cu diminuarea preţului de pornire cu un procent de 15% pentru a doua licitaţie,

respectiv 30% pentru a treia licitaţie şi dacă nu se vinde nici după aceaste proceduri, se

va proceda la casarea lui.



Art.6. Primarul comunei Crucea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Secretarul Comunei Crucea va asigura publicitatea si comunicarea prezentei

hotărâri Primarului Comunei , Institutiei Prefectului –Judetul Constanta,Compartimentului

contabilitate.

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
privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a

unui mijloc fix-bun mobil, proprietate privata a comunei Crucea

Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului,
aprobate prin Ordinul nr. 2861/2009 al ministrului finanţelor, prevăd modul
de verificare a situaţiei reale a patrimoniului, modul de stabilire a bunurilor
depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără mişcare precum şi a oligativităţii
de reintroducere în circuitul economic a acestora.
Autoutilitarea Volskwagen, fabricata in anul 2005 proprietatea privata a
comunei Crucea , are un grad avansat de uzura fizica si morala , durata
normal de functionare fiind depasita
Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si
regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, ale art. 123 alin. (2) din
Legea nr. 215/2001 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică
locală si ale art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificările si completările ulterioare, propun vanzarea acestui mijloc fix-
bun mobil prin licitatie publica cu strigare, care se va efectua conform
legislatiei in vigoare.
Faţă de cele arătate mai sus, propun să fiţi de acord cu adoptarea proiectului
de hotărâre în forma menţionată.

PRIMAR,

GHEORGHE FRIGIOI


