
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL 

                                                                                               
 

                                            
 

H O T R A R E   Nr. 39 
privind vanzarea  prin negociere directa a unor  suprafete de teren intravilan, apartinand 

domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta  
 

             Consiliul Local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2014, 

  Având în vedere: 
- Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate  din cadrul Primăriei comunei Crucea 
inregistrat sub nr. 2307/22.05.2014; 
- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 
- Avizul comisiei de specialitate juridica ,de disciplina, urbanism si amenajarea teritoriului; 
- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei ; 
            In conformitate cu : 
- prevederile art.10, art.36, alin(2) lit.c), alin.(5) lit.b si art.123 alin(1) din Legea 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  catre  Popa Stefan , domiciliat in str. Aleea 
Crisului nr.2, localitatea Stupina, comuna Crucea, judetul Constanta, a urmatoarelor terenuri , identificate 
in anexele 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare: 

• teren intravilan in suprafata de 3069 mp , apartinand domeniului privat al comunei , 
aferent locuintei proprietate personala , situat in str. Aleea Crisului nr.2, localitatea Stupina, comuna 
Crucea, judetul Constanta; 

• teren 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 . 

Art.2. Valorile  imobilelor ,  de la care se porneste  negocierea,  se stabilesc pe baza  rapoartelor 
de evaluare si vor fi supuse aprobarii Consiliului Local al comunei Crucea . 
           Art.3.  Primarul comunei Crucea , prin aparatul de specialitate , va duce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 
           Art.4. Secretarul comunei Crucea va asigura comunicarea prezentei hotarari Institutiei Prefectului- 
Judetul Constanta si primarului Comunei Crucea. 
  
            Prezenta hotarare a fost aprobata cu numar de ___voturi pentru, ___impotriva si ___ abtineri. 
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Gheorghe SANDU                               Secretar, 
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