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H O T A R A R E A  NR.11 
privind  imobilul– păşune – proprietatea privată a comunei Crucea, identificat cu numărul 

cadastral 102265, situat în extravilanul comunei Crucea, parcela P 816/1/2 

 

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

data de 10.02.2014, 

          Avand in vedere: 

• Raportul de specialitate al compartimentului urbanism nr.4381/23.10.2013; 

• Expunerea de motive a primarului comunei, domnul Frigioi Gheorghe; 

• Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si 

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare; 

• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei ; 

În conformitate cu prevederile: 
• Legii nr. 7/1996 republicata privind cadastrul şi publicitatea imobiliară,  

• art.14 din Ordinul nr. 634 /2006, pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si 

modul de intocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară ; 

• Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

• art. 12 si 14 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012;  

În temeiul:  
• art. 36 alin.(2) lit.c, art 45 alin.(1) şi (3), art 115, alin (1) lit.b si art. 123 alin. (1)  din Legea nr. 

215/2001 republicata, privind administratia publica locala, 

 

                                                   H O T A R A S T E : 
  

 Art.1. Se aproba dezmembrarea imobilului– păşune parcela P 816/1/2– proprietatea privată 

a comunei Crucea, identificat în CF şi Nr. cadastral 102265,  în suprafaţă de 3500 mp, în două 

corpuri funciare distincte, conform planul de amplasament si delimitare a imobilului propus 

dezmembrării, avizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa,  ce face parte 

integrantă din prezenta hotarare , dupa cum urmeaza : P 816/1/2/1 , in suprafata de 3.194 mp si P 

816/1/2/2 , in suprafata de 306 mp. 

Art.2. Se aproba incheierea unui act aditional la contractul autentificat sub nr. 

946/26.04.2012, prin care se micşoreaza cu 306 mp  suprafaţa de teren, pentru care S.C. Wind 

Power Plant S.R.L. beneficiaza de un drept de superficie. 

Art.3. Se aproba constituirea drepului de uz si servitute , cu titlu gratuit, in favoarea S.C. Enel 

Distributie Dobrogea S.A. , pentru  suprafata de 306 mp teren situat in P 816/1/2/2. 

Art.4. Se aproba incheierea unui   contract de uz si servitute între S.C. Enel Distributie 

Dobrogea S.A. si Comuna  Crucea, pentru suprafata de 306 mp , P 816/1/2/2, contract necesar  în 

vederea emiterii Autorizatiei de Construire,  

Art.5 . Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului, perfectarea actelor notariale 

şi efectuarea procedurilor de  publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către SC   

WIND  POWER PLANT SRL. 



Art.6. Se imputerniceste primarul comunei Crucea, judetul Constanta, domnul Frigioi 

Gheorghe , pentru a semna actul aditional la contractul autentificat sub nr. 946/26.04.2012, prin 

care se micşoreaza suprafaţa de teren, pentru care S.C. Wind Power Plant S.R.L. beneficiaza de un 

drept de superficie si contractul  de uz si servitute între S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A. si 

Comuna  Crucea, pentru suprafata de 306 mp , P 816/1/2/2. 

            Art.7.Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului –Judetul 

Constanta, primarului comunei , compartimentului urbanism si persoanelor juridice interesate. 

 

 

 

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

 

Crucea -10.02.2014 

 

 

 

 

 

 

 

                           Presedinte de sedinta,                                          Contrasemnez  

                                                                                                                     SECRETAR, 

                               Marin Florentina                                               Reveicuta Gurgu 


