
RO MÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOTARAREA Nr. 	 
Din 	ot1.03 , 2019 

Privind: : constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros 

Iniţiator : Catalin Constantin Hurdubae - Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului: nr/KŞ,2/41g2019_;  
Consiliul local al 	 Tecuci, judeţul Galaţi intrunit şedinţă€SAW,in data de 

2019: 
Având in vedere: 

-expunerea de motive a ini ţiatorului inregistrată  sub nr./Y-60/ 4?2, P3- 2019; 
-Şapoştul de specialitate intocmit de Directia Arhitect Sef, inregistrat sub 

nr. 	
ţ

'c̀7 ,  03. 2019: 
- raportul de avi72re  intocmit de comisille de specialitate 
-cererea nr.13097104.03.2019 a domnului Marcel Slavu; 
- H.C.L. 10/2011; 
-art.693-694 din Legea 287/2009 privind Codul civil; 
- prevederile art.36, alin.(1) si (2), lit.c si art.123 din Legea nr.215/2001 a 	4:1ministratiei 

publice locale, republic  t  cu modificarile si completarile ulterioare, 
- art.147 din Con.stitutia Romaniei ; 

1n baza Deciziei CCR 384/2018 , art 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit „b" din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, rep ublicată  In 2007: 

HOTĂ RĂŞ TE: 

Art.1.- Se aproba constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros,asupra unui teren in 
suprafata de 25 mp,apartinand domeniului privat al municipiului Tecuci,CF109982, in favoarea d-lui 
Stefan Slavu proprietar al constructiei edificate pe acest teren identificat conform anexei 1 la prezenta 
hotarate. 

Art.2. Pretul platit pentru acordarea dreptului de superficie asupra terenului va fi de 23,8 
lelimp/an ce se va indexa anual cu rata infiatiei. 

Art.3. Dreptul de superficie se acorda pe o perioada de 10 ani,cu posibilitatea prelungir—ii 
prin simplu1 acord de vointa al parfilor. 

Art.4. Se aproba modelul contractului de consfituire a dreptului de superficie,conform 
anexel nr.2,parte integranta din prezen -ta hotarare. 

ArL5. Cu data  prezentei alte prevederi contrare se abroga. 
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 
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CONTRACT DE SUPERFICIE 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1..Municipiul Tecuci cu sediul în Tecuci str. 1 Decembrie 1 91 8, nr. 66, jud. Gala ţi, 
reprezentat prin Prilnar C ătălin Constantin Hurdubae, în calitate de proprietar. 
ş1 

2 ................ domiciliat în. .............. CNP ............ în calitate de beneficiar al dreptului de 
superficie 
Potrivit prevederilor Legii 287/ 2009 privind Codul Civil, despre dreptul de superficie , Titlul 
111, Cap. I art. 693 - 703, şi ale art. 68 din Legea 71/201 l pentru punerea în aplicare a 
Codului Civil 
În temeiul HC[................. 

11. OBIECTUL CONTRACTULIJI 
Art. 1 Î1 constituie asigurarea dreptului de folosin ţă  asupra terenului în suprafaţă  de ....... 1np, 

situat pe str. ......... nr. ......... .identificat prin CF. ..... , nr cadastral atribuit .......coaform 
documentaţiei cadastrale vizată  de OCPI sub. nr  ------ Pe acest teren superficiarul de ţine o 
construcţie, dobândit în baza contractului de vânzare nr.............din.............2019. 
IILTERMENUL 
Art.2 Dreptul de superflcie asupra terenu1ui men ţionat mai sus se constituie pe o perioad ă  de 
10 ani. La împlinirea terznenului dreptul de superlîcie poate fi reînnoit. Cât titnp construc ţia 
există., dreptul de folosinţă  asupra terenu1ui se poate înstr ăina ori ipoteca numai odată  cu 
dreptul de proprietate asupra construc ţiei. 
IVPREŢUL DATORAT 1ENTRU FOLOSINŢA TERENULUI 
Art.3 Preţul pentru superflcia terenului proprietatea municipiului Tecuci este de 23,8 lei 
lnp/an, care se va indexa anual cu rata inflaţiei. 
V. MODALITATEA DE PLATĂ  
Art.4 Plata folosinţei terenului se va efectua prin orice foim ă  de plată  prevăzută  de lege, 
trimestrial ,până  cel inai târziu în ultiina zi lucrătoare a flecărui trimestru , în contul 
proprietarului terenului,, la casieria institu ţiei. 
Art. 5 In&zierile de plată  se vor penaliza cu 0,3% / zi de întârziere din suma datorat ă,, urmând 
ca în cazul întârzîeriior mai man de 90 de zile să  se procedeze la rezilierea contractului. 
VLDREPTURILE 1 ĂRŢILOR 
Drepturile superficiarului: 
Art. 6 (1) Dreptul de superficie constituit se exercit ă  în Iimitele şi condiţiile stabilite prin 
prezentul contract. 
(2) Superficiarul are dreptul de a exercita posesia şi folosinţa asupra terenului menţionat la 
Art.1 precum şi dreptul de a dispune de acesta în liinitele impuse de documenta ţiile de 
urbanism, aprobate în condiţiile legii necesare realizării şi întreţinerii. 
(3) În vederea achitării plăţii datorate , superlîciarul are dreptul să  fie inforivat asupra 
cuantumului la zi a sumei de plat ă  datorată  proprietarului terenuIui. In acest sens va putea 
solicita oricând proprietarului terenului , anterior datei scadente, s ă  i se precizeze cuantuinul 
sumei de plată. 
Drepturile proprietarului terenului: 
Art 7 (l) Propnetarul terenului garanteaz ă  folosmţa lznzştită  a terenului 
(2) Proprietarul terenului are dreptul s ă  încaseze plata reprezentând contravalo 	fIPSU i- 
terenului stabilită  la art 3, la terznenele prevăzute în contract  
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(3) Proprietarul terenului are dreptul s ă  inspecteze bunul care constituie obiectul prezentului 
contract, verificând respectarea obliga ţiilor asumate de superficiar. 
(4) Proprietarul terenului are dreptul s ă  modifice în mod unilateral partea reglementară  a 
contractului de superficie, în situa ţia în care interesul naţional sau local o impune , potrivit 
hotărârilor adoptate de c ătre Consiliul Local al municipiului sau alte acte normative. 

vII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Obligaţiile proprietarului terenului: 
Art.8 (1) Proprietarul terenului este obligat s ă  nu îl tulbure pe superficiar în exerci ţiul 
drepturilor rezultate din prezentul contract. 
Art 9 Rezilierea contractului se va face în condi ţule nerespectării avizelor şi acordurilor 
prevăzute de Iegile în vigoare. 
Obligaţiile superficiarului: 
Art. 10 (1) Superficiarul are obliga ţia să  achite plata reprezentând contravaloarea folosin ţei 
terenului la termenele prevăzute îa contract. 
(2) Superficiarul nu poate inodîfica construc ţia existentă  pe teren la data încheierii 
contractului şi nici adăuga alte construcţii utile acesteia, decât cu acordu1 proprietarului 
terenului şi nuinai cu respectarea condi ţiilor Legii ur.5011991 republicată  cu niodificările şi 
coinpletările ulterioare. In contrar proprietarul terenu1ui are dreptul s ă  ceară  desflinţarea 
construcţiilor utile adăugate , repunerea imobilului în situaţia anterioară  şi plata de daune 
interese. 
(3) Superficiarul este obligat să  aducă  la cunoştinţa proprietarului , În scris, cu 30 de zile 
înainte de îinplinirea terinenului , inten ţia de prelungire a prezentului contract. 
(4) Superficiarul este obligat ca în tennen de 30 de zile de la seinnarea prezentului contract s ă  
îI înregistreze la Direc ţia de Venituri a autorităţii locale în vederea impunerii la plata 
iinpozitului prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu inodific ările şi completările ulterioare. 
(5) Superficiarul este obligat ca pe cheltuiala proprie s ă  execute documentaţia topo-cadastrală  
şi să  intabuleze în Cartea Funciară  , în numele municipiului Tecuci , terenu1 care constituie 
obiectul conlractului precuin să  facă  notarea prezentului conlract în cartea funciar ă. 

VIII.Î]CETAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE 
Art.1 1 (1) Prezentul contract de superflcie înceteaz ă  în urinătoarele situaţii: 
a) la expirarea termenului stabilit în contract 
b) în cazul în care interesul naţional sau loca10 iinpune , prin clenunţarea unilaterală  de către 
proprietarul terenului .In aceast ă  situaţie proprietarul terenului va notifica de Îiidată  intenţia de 
a denunţa unilateral contractul de superficie şi va face menţiune cu privire la motivele ce au 
determinat această  măsură.. 
c) prin pieirea construc ţiei 
d) prin reziliere de către proprietarul terenu1ui cu plata contravalorii lucrărilor necesare penlru 
a aducerea terenului la starea iui ţială  în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de c ătre 
superflciar,sau a incapacităţii îndeplinirii acestora. 

IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ  
Art. 12 Nerespectarea prevederilor prezentului contract la Art. 10 ,atrage rezilierea de drept a 
contractului fără  punere în întârziere şi fără  altă  formalitate , precuin şi aplicarea de sancţiuni 
pentru cei care se fac vinova ţi de nerespectarea regimuluijuridic. 
X. CLAUZE FINALE 
Art.13 (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin actadiiona1îJieiat între 
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(2) Prezentul contract impreun ă  cu anexele sale care face parte integrant ă  din cuprinsul sau 
prezenţa voinţă  a părţilor şi înlătură  orice altă  Inţelegere verbală  dintre acestea,anterioar ă  sau 
ulterioară  incheieril 
(3) Prezentul contract a fost incbeiat azi 	, in 2 exemplare,din care unul pentru 
superficiar şi unul pentru proprietarul terenului 

PROPRIETAR SUPERFICIAR 

SUPERFlaAR, 

or'IMAR 

DIRECTIA GENERAIĂ  ECONOMICĂ  

SEF SERVIaU A.D.P.P 

CONSIUER JURTDIC 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
P RI MA 

Nr. 	t? (9,ţ  din 	0,.; 2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind:  constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros 

Prin cererea 13097/04.03.2019 dl.Stefan Slavu a solicitat acordarea unui drept 
de superficie asupra unui teren amplasat In zona blocului L3 din strada Libertatii 
nr.5.Pe acest teren petentul detine o conshuctie (balcon) dobandita in baza contractului 
de vanzare-cumparare 1322/16.02.2018 in suprafata de 25 mp si care este inregistrata 
in CF 109982. 

Dreptul de superficie oferă  posibilitatea incheierii unor contracte cu titlu oneros 
care să  asigure pe o perioadă  determinată  , folosinţa contra cost a terenului aflat in 
domeniul privat al municipiului Tecuci. 

Amplasamentul 	respectiv este adiacent apartamentului proprietatea 
solicitantului si nu este oportun atribuirea sa unei alte persoane in vederea 
valorificarii.. 

In scopul reglementării situaţiei juridice a dreptului de utilizare pentru suprafa ţa 
de teren proprietatea municipiului Tecuci, a valorific ării acestuia şi a maximizăr" 
veniturilor la bugetul local se impune incheierea unui contract ce va aduce beneficii 
atat solicitantului cat si autoritatii locale. 

in aceste condiţii supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hot ărăr' e in forma 
propusa. 

PRIMAR, 
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ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TECUCI 
DIRECT4k ARI-IgIECT SEF 

Nr. ,ţ9-6,97  din 	2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : constituirea unui drept de superficie cu fitlu oneros 

Spatiul ce face obiectul proiectului de hotarare,situat in Tecuci str.Libertatii 
nr.5, apartine domeniului privat al municipiului Tecuci conform CF 109982 . 

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,1it.c,din Legea nr. 215/2001, republicată  in 
2007 privind administraţia publică  locală, consiliul local administrează  domeniul 
public şi privat al 

Dreptul de superficie asa cum este prevazut la art.693 din Legea 287/2009 
privind Codul civil este dreptul de a avea sau de a edifica o construc ţie pe terenul 
altuia, deasupra ori in subsolul acelui teren, asupra c ăruia superficiarul dobăndeşte un 
drept de foloshiţă.Pretul a fost stabilit conform raportului de evaluare aprobat prin 
HCL 10/2011 

Terenul nu fac,e obiectul legilor restituirii proprietatilor. 
Faţă  de aceste precizări, considerăm că  proiectul de hotărărs e indeplineşte 

condiţiile de legalitate 

Arhitect Sef 	 Şef serviciu ADPP, 


