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H O T Ă R Â R E A  NR.72 

privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 
Crucea prin actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil 

 

 Consiliul local al comunei Crucea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

02.10.2015 , 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului primar Frigioi Gheorghe; 

• Raportul de specialitate  al compartimentului urbanism nr. 5312/01.10.2015; 

• Raportul comisiei de specialitate juridică şi de disciplină, amenajarea  teritoriului şi 

urbanism pentru avizarea proiectului de hotărâre; 

•  Avizul de legalitate dat de secretarul comunei; 

             In conformitate cu  prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 

Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor; 

În temeiul art. 36 alin. 9 şi art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 

      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Crucea, prin actualizarea valorii de inventar a pozitiei nr. 1 din Anexa 1, aprobată prin 

Hotărârea Consilului Local nr. 1 din 16.01.2014., conform anexei  care face parte integranta 

din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Secretarul comunei Crucea va comunica prezenta hotărâre Consiliului Judeţean 

Constanţa , compartimentului contabilitate si Instituţiei Prefectului-Judeţul Constanţa. 

  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 , 02.10.2015 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             Ion BUTOI                                                                                     Contrasemnează  
                                                                                                                             SECRETAR, 
                                                                                                                     Reveicuţa GURGU  



 
Anexa 1 la HCL NR. 72/02.10.2015 

 

 

Nr. 

crt 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare Anul 

dobandirii sau, 

dupa caz darii 

in folosinta 

Valoare 

inventar 

lei 

1 1.6.4 Cladire 

Primarie 

P+1; 195 mp. 12 incaperi 

din caramida;  

VECINI: 

 Nord- bloc locuinte 

 Sud- proprietar Ilie 

Nicusor; 

 Est- proprietar Gheorghe 

Gheorghe;  

Vest- DN 2A 

Anul dobandirii  

1973 

Anul reabilitarii 

2015 

1 692 

466,99 

 

 

                           

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         SECRETAR, 

       Ion BUTOI                                                                              REVEICUTA GURGU 
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AVIZ DE LEGALITATE 

cu privire la legalitatea proiectelor de hotarare ce se supun dezbaterii si aprobarii 

Consiliului local in sedinta extraordinara din data de 02.10.2015 

 

            Analizand proiectele de hotarari ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului 

local in sedinta extraordinara din 02.10.2015,  am constatat urmatoarele: 

1.      Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind   

rectificarea bugetului local pe anul 2015   fiind initiat in conformitate cu prevederile din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile 

ulterioare si in limita competentei date de  prevederile  art. 36, alin.2, lit. b coroborat cu 

alin. 4 , lit. a si ale art. 45, alin 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata. 

       2.   Proiectul de hotarare privind privind aprobarea constituirii dreptului de uz si 

servitute de trecere  subteranã,  cu titlu gratuit, in favoarea  S.C. ENEL DISTRIBUTIE 

DOBROGEA S.A. prin Comuna Crucea  este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat 

in conformitate cu prevederile art.12 si 14  din Legea  energiei electrice si a gazelor 

naturale nr.123/2012 si in limita competentei date de prevederile art..36, alin(2), lit.c 

coroborat cu alin. (5), lit.a) si ale art.45, alin.(3), din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publicã localã, republicatã. 

3.       Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 

organigramei si a statului de functii fiind initiat in conformitate cu prevederile O.U.G. 

nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele 

publice, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare si in limita competentei date 

de  prevederile  art.36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a), pct.2 si art.45, alin.1 din 

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata; 

4.  Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 fiind initiat in 

conformitate cu prevederile ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor 

publici nr.7660/2006 si in limita competentei date prevederile  art.36, alin.(2), lit.a) 

coroborat cu alin.(3), lit.b) si art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata. 



5.   Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind modificarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crucea prin 

actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil fiind initiat in conformitate cu 

prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor si in limita competentei date de  art. 36 alin. 9 şi art. 45 alin.3 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, 

6.   Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind initierea 

procedurii de achizitie a terenului in suprafata de 1000  m.p.,situat in extravilanul 

satului Crisan  , parcela A 185/9 in vederea realizarii sistemului de alimentare cu apa in 

satele Crisan si Siriu, comuna Crucea, judetul Constanta fiind initiat in conformitate cu 

prevederile  art.863 lit.a) din Noul Cod Civil; art.36 alin.(2), lit.c) si art.123 alin.(1) Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica si in 

limita competentei date de prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

  

 GURGU REVEICUTA  

 

sorin
Highlight
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RAPORT  

 

privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al comunei Crucea prin actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil 

 

 

          Lucrarile de reabilitare a sediului primariei executate in cadrul proiectului 

finantat din fonduri europene nerambursabile prin Programul National de 

Dezvoltare Rurala masura 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 

punerea în valoare a moştenirii rurale" au fost finalizate şi receptionate 

conform Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 5269/ 

30.09.2015. 

        Valoarea acestor lucrari se ridica la suma de 616 996 lei .Aceasta suma se 

adauga la valoarea de inventor  aprobata prin HCL nr.42/2015 , valoarea 

actualizata fiind de 1.692.466,99 lei. 

         Avand in vedere ca unul dintre documentele specifice masurilor 322 si 41 

ce trebuie depuse la ultima cerere de plata este Hotararea Consiliului Local 

privind inventarul domeniului public care cuprinde si investitia realizata prin 

FEADR , este necesara initierea unui  proiect de hotarare de modificarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crucea prin 

actualizarea valorii de inventar a bunului imobil respectiv. 

 

                                   

                                               Inspector urbanism, 

                                          Balan Lacramioara  



 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU AGRICULTURA, ACTIVITATI ECONOMIC 

FINANCIARE, PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM  

 

RAPORT 

de avizare a proiectului de hotarare privind modificarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crucea prin 

actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil 
 

 

 

 

          Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare, 

protectia mediului si turism intrunita in sedinta 01.10.2015 a luat in discutie 

proiectul de hotarare prezentat. 

        In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat 

urmatoarele: 

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind 

necesar a se adopta de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate 
amendamente sau propuneri de modificare a continutului actului de 
autoritate. 

         Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul 

prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si 

continutul prezentate spre analiza. 

 

                                PRESEDINTE, 

                              Sandu Gheorghe  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Crucea prin actualizarea valorii de 

inventar a unui bun imobil 

 

 

          Lucrarile de reabilitare a sediului primariei executate in cadrul proiectului 

finantat din fonduri europene nerambursabile prin Programul National de 

Dezvoltare Rurala masura 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 

punerea în valoare a moştenirii rurale" au fost finalizate şi receptionate 

conform Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 5269/ 

30.09.2015. 

        Valoarea acestor lucrari se ridica la suma de 616 996 lei .Aceasta suma se 

adauga la cea  aprobata prin HCL nr.42/2015 , valoarea actualizata fiind de 

1.692.466,99 lei. 

         Avand in vedere ca unul dintre documentele specifice masurilor 322 si 41 

ce trebuie depuse la ultima cerere de plata este Hotararea Consiliului Local 

privind inventarul domeniului public care cuprinde si investitia realizata prin 

FEADR , am initiat proiectul de hotarare de modificarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunei Crucea prin actualizarea valorii de 

inventar a bunului imobil respectiv. 

                          PRIMAR, 

                 GHEORGHE FRIGIOI 
 

 

 

 

 


