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H O T A R A R E A  Nr.79 

privind vanzarea  prin negociere directa a suprafetei de 2712  mp teren intravilan , 
situat in Baltagesti ,  strada Dunarii , nr.6, comuna Crucea, judetul Constanta 

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

30.09.2016, 

  Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Crucea, inregistrata sub nr.372/RS/29.09.2016; 
- Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate  din cadrul Primăriei comunei Crucea 
inregistrat sub nr.5330/rs/22.09.2016; 
- Raport al comisie juridica, de diciplina, urbanism si amenajarea teritoriului pentru avizarea 
proiectului de hotarare , nr.385/RS/29.09.2016; 
- Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 
mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare , nr.386/RS/29.09.2016; 
- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea inregistrat sub nr.359/RS/22.09.2016; 
               In conformitate cu : 
- prevederile art.10, art.36, alin(2) lit.c), alin.(5) lit.b si art.123 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata(2) , cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

             H O T A R A S T E:  

Art.1.  Se aproba vanzarea prin negociere directa   a terenului  intravilan in suprafata de 2712 

mp, apartinand domeniului privat al Comunei Crucea, situat in str. Dunarii nr.6, sat Baltagesti, Comuna 

Crucea, Judetul Constanta,  aferent constructiilor proprietatea sotilor Nechifor Gheorghe si Nechifor 

Georgeta. 

Art.2. Valorea terenului  de la care se porneste  negocierea,  se stabileşte pe baza  raportului 

de evaluare al unui expert evaluator ANVAR , ce  va fi insusit ulterior de  Consiliului Local al Comunei 

Crucea . 

              Art.3. Cheltuielie privind  raportul de evaluare ,  autentificarea contractului de vanzare 

cumparare  se vor suporta de comparator. 

 Art.4. Secretarul comunei Crucea va asigura comunicarea prezentei hotarari Institutiei 

Prefectului- Judetul Constanta , primarului Comunei Crucea . 

     

 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, 30.09.2016 

 

          Presedinte de sedinta                                                                                        Contrasemneaza,     
                  Marian LEU                                                                                                               Secretar, 
                                                                                                                                         Reveicuta GURGU 
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Nr.372/RS/29.09.2016 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 2712 mp, cuprins în domeniul privat al 
comunei Crucea , teren aferent locuintei sotilor Nechifor Gheorghe si Nechifor Georgeta  

 

 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Local al comunei Crucea  trebuie să urmărească 

o cât mai eficientă utilizare a terenurilor şi clădirilor proprietate publică sau privată pe care le are în 

administrare. 

 Propunerea de aprobare a vânzării terenului în suprafaţă de 2712 mp situat în satul Baltagesti, 

str. Dunarii nr.6 , comuna Crucea, judetul Constanta , aferent construcţiei proprietate sotilor Nechifor 

Gheorghe si Georgeta are la bază solicitarea acestora inregistrata la sediul primariei comunei Crucea  

sub nr.2441/12.05.2016. 

  Proprietarul  construcţiei are drept de preemţiune asupra terenului în procedura de 

vânzare, pe care poate să îl exercite în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, motivat de 

dispoziţiile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale, republicată, 

care prevede: 

 „(2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile 

legii. 

     (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), in cazul in care consiliile locale sau judetene 

hotarasc vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale pe care 

sunt ridicate constructii, constructorii de buna-credinta ai acestora beneficiaza de un drept de 

preemptiune la cumpararea terenului aferent constructiilor. Pretul de vanzare se stabileste pe baza 

unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judetean, dupa caz. 

     (4) Proprietarii constructiilor prevazute la alin. (3) sunt notificati in termen de 15 zile asupra 

hotararii consiliului local sau judetean si isi pot exprima optiunea de cumparare in termen de 15 zile 

de la primirea notificarii” 

 Raportul de evaluare a terenului va fi  întocmit de către un evaluator autorizat. 

 Terenul se va vinde în conformitate cu prevederile legale cuprinse în dispoziţiile art. 123 alin. 

(3) din Legea nr. 215/2001,- legea administraţiei publice locale, republicată. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre şi vă supun spre 
dezbatere şi aprobare vânzarea terenului în suprafaţă de 2712 mp, situat în satul Baltagesti, str. 
Dunarii nr.6 , comuna Crucea, judetul Constanta. 
 

                                                        PRIMAR,                                         FRIGIOI GHEORGHE  
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Nr.359/RS/22.09.2016 
 
 
 

AVIZ DE LEGALITATE  
 dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru: 
 

 

Poiectul de hotarare privind vanzarea  prin negociere directa a a suprafetei de 

2712  mp teren intravilan , situat in Baltagesti ,  strada Dunarii , nr.6, comuna 

Crucea, judetul Constanta 

 

Competenţa: art.36, alin(2) lit.c), alin.(5) lit.b si art.123 alin(1) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata(2) , cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de  Raportul de specialitate al 
Compartimentului contabilitate  din cadrul Primăriei comunei Crucea inregistrat sub 
nr.5330/rs/22.09.2016; 
 
Dreptul material : prevederile art.10, art.36, alin(2) lit.c), alin.(5) lit.b si art.123 alin(1) 
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata(2) , cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 
 Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul a doua treimi a  consilierilor 
locali in functie  - art.45  , alin 3  din Legea  nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta ,  din 
data de 30.09.2016. 
 
 
 
 
Data: 22.09.2016                                                                             SECRETAR UAT , 
                                                                                                       Reveicuta GURGU 


