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                                                                H O T A R A R E  NR.19 
 privind aprobarea  trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei 

Crucea, jud. Constanta  , a unor imobile- constructii,  în vederea  demolării   

 
             Consiliul Local al comunei Crucea , judetul Constanta, intrunit in sedinta 

ordinara din data de  26.03.2015, 

Avand in vedere: 

• proiectul de hotărâre privind aprobarea  trecerii din domeniul public in 

domeniul privat al comunei Crucea  , jud. Crucea  a unor  imobile-constructii , 

in vederea demolării  , proiect iniţiat de primarul comunei Crucea, judetul 

Constanta , 

• Expunerea de motive   prin care domnul  primar Frigioi Gheorghe; 

•  Referatul nr.1443/18.03.2015 întocmit de compartimentul urbanism, 

din cadrul aparatului de specialitate al  primarul  comunei Crucea, judeţul  

Constanta  ; 

•              Avizul  comisiilor de specialitate din cadrul consiliului  local al 

comunei Crucea, judetul Constanta  ; 

•              Avizul secretarului comunei Crucea, judetul Constanta dat 

proiectului de hotarare; 

In conformitate cu : 

• Prevederile art.10 din Legea nr. 215/2001, privind administratia 

publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare . 

• Prevederile Legii 213/1998 , privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare ; 

             În temeiul articolului  36  şi articolului 45 , din  Legea  numărul 

215/2001  privind  administraţia  publică  locală , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ,  
 
                                                  H O T Ă R A S T E : 
 
             Art.1 Se aprobă   trecerea din domeniul public in domeniul privat al 

comunei Crucea , judetul Constanta , a imobilului Camin  cultural avand nr. de 

inventar 14,  situat in satul Crisan , comuna Crucea, judetul Constanta, in 

vederea demolarii acestuia .  



           
Art.2.  Se aprobă   trecerea din domeniul public in domeniul privat al 

comunei Crucea, judetul Constanta , a imobilului anexa cladire scoala(veche) 

Stupina avand nr. de inventar 36, situat in satul Stupina, comuna Crucea, 

judetul Constanta, in vederea demolarii acestuia.  

 Art.3.Se aproba intocmirea documentatiei  in vederea obtinerii  

autorizatiei de demolare  pentru imobilele  prevazute la art.1 si  2 din prezenta 

hotarare. 

            Art.4. Demolarea imobilelor prevazute la art.1 si  2  din prezenta 

hotarare   se va face conform prevederilor legale in vigoare . 
            Art.5. Prevederile prezentei hotărâri  vor fi duse la indeplinire de 

viceprimar si de compartimentele cu atributii in domeniu , din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului si vor fi  transmise persoanelor şi 

instituţiilor interesate de secretarul comunei Crucea, judetul Constanta. 

 

 
                                    

Prezenta hotărâre a fost adoptată, cu un număr de ..... voturi pentru, ..... 
voturi contra, ..... abţineri din         numărul total de .......  consilieri în funcţie 
prezenti. 
 

  Crucea -26.03.2015 

 

 

Presedinte de sedinta ,                                                  Contrasemneaza, 
                     
         Iosif DOBRIN                                                                  SECRETAR, 
                                                                          Reveicuta GURGU 
 

 

                                       

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


