
CONSlLIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupr

suprafa{a de 2,00 m.p., Nr.cadastral 27061, T 83, P Cc
m favoarea d-nei David Alina - Elena

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.68.691/17 martie 2016 a membrilor Comisiei

amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia mediului prin care propun
constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafa^a de 2,00
m.p., Nr.cadastral 27061, T 83, P Cc 893, in favoarea d-nei David Alina - Elena,
domiciliata in municipiul Campina, str.B.P.Hasdeu, nr.43A, bl.B29, ap.4;

- rapoartele de specialitate promovate de Directia juridica si Serviciul
administrarea domeniului public si privat;

- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv:

- Comisia buget, fman^e, programe fmantare europeana, administrarea
domeniului public $i privat $i agricultura;

- Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protec{ia
mediului;

- Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii
si comert, s.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Jinand cont de prevederile art.693 - 702 din Codul civil;
Avand in vedere prevederile art.36, alin.(2), lit."c" $i art.ll5, alin.(l), lit."b",

din Legea nr.215/2001 privind administraJia publica locala, republicata;
In temeiul art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administra|ia publica

locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra
terenului in suprafa{a de 2,00 m.p., Nr.cadastral 27061, T 83, P Cc 893, in favoarea
d-nei David Alina - Elena, domiciliata in municipiul Campina, str.B.P.Hasdeu, nr.43A,
bl.B29, ap.4, identificat conform ANEXEI nr.l care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2. - Se aproba Contractul privind constituirea dreptului de superficie cu titlu
oneros in favoarea d-nei David Alina - Elena, conform ANEXEI nr.2 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.3. - Calculul prestatiei se va face respectandu-se regulile de la stabilirea
nivelului redeventelor pentru contractele de concesiune.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului jude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Directiei juridice;



Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
Biroului urbanism $i amenajarea teritoriului;
Oficiului agricol;
D-nei David Alina - Elena.

Pre$edinte de
Consilier,

d-na Clinciu Monica -1

t

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu Paul

Campina, 31 martie 2016

Nr.46

CodFP-06-01,ver.l



Anexa nr. 1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT $I DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1 : 100

Nr. cadastral Suprafata masurata a imobilului (mp)

2.00 mp

Carte Funciara nr.

Adresa imobilului

Mun. Campina, Str. B.P. Hasdeu, f.n.,
Tarla 83, Parcela Cc 893, Jud. Prahova.

Unitatea Administrativ Teritoriala (U.A.T.)

Campina - Intravilan

A. Date referitoare la teren
Nr.

parcela
Categoria

de folosin(a
Suprafata

(mp) Mentiuni

1 Cc 2.00
Neimprejmuit.

Total 2.00

B. Date referitoare la constructii

Cod Destinatia
Suprafa(a construita la sol

(mp) Mentiuni

Total

Suprafata totaIa masurata a imobilului = 2.00mp.
Suprafata din act a imobilului = 2.00mp.

SRL

docu
__ _ intocmirii

ler8a feestfeScU re$^tatea din teren.
% 'Z- V 7j. t-i

Inspector
ucerea imobilului in baza de date integrata si
buirea numarului cadastral

Data

Stampila BCPI

* In situatia in care exista numere cadastrale pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numarul cadastral,
iar in lipsa numarului cadastral numarul topografic sau numarul administrativ. Suprafetele se rotunjesc la metru patrat.



ANEXA NR.2
la H.C.L. nr.46/31 martie 2016

Pre$edinte de $edinta,
Consilier,

d-na Clinciu Monici

CONTRACT
privind constituirea dreptuIui de superficie cu titl

Nr. data

I. PARTILE
Art.l.
1. PROPRIETAR: Municipiul Campina, cu sediul in municipiul Campina,

B-dul Culturii, nr.l8, jude{ul Prahova, Telefon: 0244/336.134, Fax: 0244/371.458,
reprezentat prin dl. ing.Tiseanu Horia - Lauren^iu, avand func{ia de Primar $i
jr.Moldoveanu Paul, secretarul municipiului Campina, pe de o parte,

2. SUPERFICIAR: D-na David Alina - Elena, domiciliata m municipiul
Campina, str.B.P.Hasdeu, nr.43A, bl.B29, ap.4.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2.
Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafa|a

de 2,00 m.p., proprietatea municipiului Campina, Nr.cadastral 27061, T 83, P Cc 893,
se realizeaza in vederea extinderii constructiei existente (balcon).

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3.
Dreptul de superficie cu titlu oneros se constituie pe o durata de 49 de ani de la

data semnarii prezentului contract, cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor.

IV. PREJUL CONTRACTULUI
Art.4.
Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros se va realiza cu plata unei

prestatii in suma de 200 euro (fara T.V.A.), platibila in lei la cursul valutar BNR,
leu-euro, din ziua efectuarii platii, la semnarea contractului.

V. DREPTURILE $I OBLIGATHLE PARJILOR
Art.5.
5.1.Proprietarul are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa verifice modul de respectare a obligatiilor asumate de superficiar;
b) sa predea bunul pentru care a fost constituit dreptul de superficie la termenul

convenit si la locul unde se gasea in momentul contractarii;
c) sa se abtina de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinta tulburarea

superficiarului in folosinta bunului;
d) sa raspunda pentru evictiune si viciile ascunse ale bunului care le impiedica

intrebuintarea;
e) sa ofere superficiarului dreptul de a inscrie in cartea funciara dreptul de uz,

servitute si constituirea dreptului de superficie.



5.2. Superficiarul are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) predarea respectiv primirea terenului se va face odata cu

contract, pe baza unui proces-verbal semnat de catre proprietar si
b) respectarea destinatiei terenului, respectiv extinderea constrm

(balcon);
c) demersurile si cheltuielile pentru notarea in Cartea funciara a cor

superficie cad in sarcina superficiarului;
d) sa foloseasca in perioada contractului bunul care constituie obiectul

prezentului contract, ca un posesor de buna credinta, purtand raspunderea pentru toate
pagubele produse din culpa sa;

e) dreptul de a exploata in mod direct pe riscul si raspunderera sa terenul, in
limitele impuse de necesitatea realizarii constructiei, conform legislatiei in vigoare din
domeniu;

f) sa solicite si sa obtina autorizatia de construire in termen de 1 an de zile de la
semnarea prezentului contract;

g) constructia realizata, sa aiba la baza autorizatia de construire emisa in
conditiile legii de institutiile competente, precum si acorduri, avize necesare, conform
prevederilor legale aplicabile;

h) sa respecte normele de protectie a mediului;
i) sa nu produca pagube proprietarilor din vecinatatea constructiei si sa evite

impiedicarea sau tulburarea folosintei terenurilor invecinate de catre proprietarii sau
detinatorii acestora.

VI. FORTA MAJORA
Art.6.
6.1. Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii

necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract .
6.2. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor,

imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care irnpiedica
partile sa-si execute obliga|iile asumate.

6.3. Partea care invoca forta majora are obligatia de a informa in scris cealalta
parte in legatura cu noile imprejurari, in cel mult 10 zile de la aparitia acestora si
trebuie sa prezinte documente oficiale care sa confirme situatia respectiva.

6.4. Daca situatia de forta majora se prelungeste mai mult de 30 de zile
contractul se va considera reziliat de drept in urma unei notificari adresate celeilalte
par|i, de catre partea interesata.

VII. MODIFICAREA, REZILIEREA $I INCETAREA
CONTRACTULUI

Art.7.
7.1. Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul scris al partilor, prin

act aditional.
7.2. Prezentul contract poate inceta prin acordul partilor prin semnarea unui act

aditional.
7.3. Prezentul contract poate fi denuntat unilateral de catre superficiar printr-o

scrisoare recomandata, cu confirmare de primire in cazul in care se descopera vicii ale
terenului, care determina imposibilitatea edificarii constructiei. Notificarea va fi
transmisa cu cel putin 30 de zile inainte de a opera demmtarea unilaterala.



7.4. In caz de denuntare unilaterala, incetarea contractului va
mentionata m scrisoarea recomandata cu confirmare de primire, f$ra tn
vreunei formalitati, precum si fara interventia instantei dejudecata.

7.5. Contractul se reziliaza de drept, fara punere in intarziere
instantei, precum si fara indeplinirea vreunei formalitati daca partil(
oricare din obligatiile prezentului contract si nu remediaza aceasta
termen de 30 de zile de la data la care a fost notificat in acest sens, nierTETonand
caracteristicile acestei incalcari.

7.6. In situatiile vreunui caz de Tncalcare a clauzelor prezentului contract de
vreuna din parti, cealalta parte are dreptul sa opteze, fie pentru continuarea relatiei si
acordarea unui termen de gratie pentru respectarea obligatiilor Tncalcate, fie pentru
rezilierea prezentului contract.

VIII. NOTIFICARILE INTRE PARJI
Art.8.

A.

8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre
acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut
in partea introductiva a prezentului contract.

8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin
scrisoare recomanda, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la
data mentionata pe confirmare de oficiul postal primitor.

8.3. Daca confirmarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu
sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele
precedente.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR, CLAUZE GENERALE
Art.9.
9.1.Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv

referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea prezentului contract se
va solutiona pe cale amiabila, in caz contrar de catre instantele judecatoresti
competente.

9.2. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional insusit de
ambele parti.

Art.lO
Prezentul contract se va nota in cartea funciara, conform Legii nr.7/1996 privind

cadastrul $i publicitatea imobiliara, republicata.
Prezentul contract s-a incheiat la data de , in 2 (doua) exemplare.

PROPRIETAR, SUPERFICIAR,
MUNICIPIUL CAMPINA d-na David Alina - Elena

PRIMAR,
ing. Tiseanu Horia - Laurentiu

SECRETAR,
jr. Moldoveanu Paul

AVIZAT,
DIRECTIA JUPJDICA,

jr.Anton Iulian



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.68.691/17martie2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatii: Tudor Gheorghe, Papuc Rodica - Mariana, Stanica Viorica -
Georgeta, Bondoc Viorel - Gheorghe si Nistor Marian - consilieri locali ai
municipiului Campina, membri ai Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului,
urbanism, ecologie $i protecJia mediului, in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6)
din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i
art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i FuncJionare al Consiliului local al
municipiului Campina, inaintam la Aparatul permanent al Consiliului local proiectul
de hotarare privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra
terenuIui in suprafa{a de 2,00 m.p., Nr.cadastral 27061, T 83, P Cc 893, in
favoarea d-nei David Alina - Elena, domiciliata in municipiul Campina,
str.B.P.Hasdeu, nr.43A, bl.B29, ap.4.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza H.C.L. nr.l6/28 ianuarie 2016
prin care a fost aprobata inventarierea in domeniul privat a terenului in suprafata de
2,47 m.p., situat m municipiul Campina, str.B.P.Hasdeu, f.nr., act in baza caruia a fost
intocmita documentatia cadastrala, conform Incheierii nr.3.163/17 februarie 2016 a
Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Campina.

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Campina sub nr.l9.814/
12 august 2015, d-na David Alina - Elena solicita constituirea dreptului de superficie
asupra unui teren, in suprafata de aproximativ 3,00 m.p., aflat in vecinatatea
apartamentului proprietate personala, situat la parterul blocului B29 din
str.B.P.Hasdeu, in vederea edificarii unui balcon pe proiectia celor de la etajele
superioare si cu respectarea elementelor arhitecturale ale celorlalte balcoane.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.693 - 702 din Codul civil;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."c", art.45, alin.(3) $i art.ll5, alin.(l), lit."b",

din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata.

Tudor Gheorghe
Papuc Rodica - Mar*ana
Stanica Viorica - Georg
Bondoc Viorel - Gheorghe
Nistor Marian <A

edit.B.L.

^ Cod FP-06-02, ver.l


