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H O T A R A R E A  Nr.5 

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 30.01.2015, 

  Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate  din cadrul Primăriei comunei 

Crucea inregistrat in 23.01.2015; 

- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 

- Avizul comisiei de specialitate juridica ,de disciplina, urbanism si amenajarea teritoriului; 

- Avizul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, protectia 

mediului si turism; 

- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea; 

            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 1266 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Crucea, situat in str. Aleea Crisului 

nr.3, localitatea Stupina, Comuna Crucea, Judetul Constanta,  aferent constructiilor 

proprietatea doamnei Semanaru Dorina. 

Art.2. Se  aproba  vanzarea prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata 

indiviza de 964 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Crucea , situat in localitatea 

Galbiori, Soseaua Nationala nr.3, Comuna Crucea, Judetul Constanta , aflat in folosinta 

numitului Damian Ioan . 

Art.3. Se  aproba  vanzarea prin negociere directa a terenului intravilan in suprafata 

indiviza de 3755 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Crucea, situat in localitatea 

Crucea, str. Argesului nr.2,  Judetul Constanta , aflat in folosinta numitului Popescu Florin. 

Art.4. Valorile  imobilelor ,  de la care se porneste  negocierea,  se stabilesc pe baza  

rapoartelor de evaluare ale unui expert evaluator ANVAR , ce  vor fi insusite ulterior de  

Consiliului Local al Comunei Crucea . 

           Art.5. Se deleaga  Primarul Comunei Crucea , domnul Frigioi Gheorghe, in vederea 

reprezentarii Comunei Crucea pentru perfectarea si incheierea actelor de vanzare-

cumparare. 

 Art.6. Cheltuielie pentru autentificarea contractelor de vanzare-cumparare, precum si 

cele cu privire la inscrierea in Cartea funciara pe numele noilor proprietari. 



 Art.7.Aproba modificarea inventarului domeniului privat al Comunei Crucea, judetul 

Constanta, avand in vedere prevederile articolelor 1,2 si 3 ale prezentei hotarari. 

           Art.8. Secretarul comunei Crucea va asigura comunicarea prezentei hotarari 

Institutiei Prefectului- Judetul Constanta si primarului Comunei Crucea. 

  

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

 
 

Crucea- 30.01.2015 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                         Contrasemnez, 

           Dorel  DRAGAN                                                                      SECRETAR, 

                                                                                                   Reveicuta GURGU  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind vanzarea  prin negociere directa a unor  suprafete de 

teren intravilan, apartinand domeniului privat al comunei Crucea, judetul Constanta 

 
În conformitate cu prevederile  Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală, cu modificările si completările ulterioare, am iniţiat proiectul de hotărâre cu titlul de 
mai sus. 

 Având în vedere cererile : 

- nr.3020/18.07.2014 a numitei  Semmanaru Dorina, din satul Stupina,  

- nr.225/21.01.2015 a numitului Damian Ioan din satul Galbiori  

- nr. 178/16.01.2015 a numitului  Popescu Florin  din satul Crucea,  inregistrate  la 
Primăria Comunei Crucea  prin care se solicită cumpărarea unor terenuri situate in 
intravilan ce aparţin domeniului privat al Comunei Crucea , s-a procedat la verificarea 
regimului juridic al acestor terenuri şi s-a constatat că aceste terenuri ori sunt terenuri 
aferente constructiilor proprietatea solicitantilor ori  au intrat în proprietatea statului 
anterior anului 1990 prin diverse moduri prevăzute de legislaţia în vigoare, după care au 
fost incluse în detalii de sistematizare, executându-se lucrări de investiţii legal aprobate. 
Terenurile în cauză nu fac obiectul restituirii în natură către foştii proprietari în condiţiile 
Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
proprietatea statului în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.  

În prezent aceste terenuri aparţin domeniului privat al comunei Crucea . 
 Pentru stabilirea preţului de pornire a vanzarii se vor efectua evaluari de catre  un 
evaluator autorizat ANVAR, care prin raportul sau va stabili valoarea actuală de circulaţie a 
terenului pentru fiecare amplasament în parte. 
 Faţă de cele arătate mai sus, propun să fiţi de acord cu adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma menţionată. 
                                                      PRIMAR, 

                                              GHEORGHE FRIGIOI 


