CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA
JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind dezmembrarea imobilului (teren) situat in municipiul Campina,
T17, P515, Nr. cadastral 23.359, m suprafata de 9.651 m.p. (LotuI 1 - 8.311 m.p.
$i Lotul 2 - 1.340 m.p.) $i constituirea dreptului de uz $i superficie asupra
terenului in suprafa(a de 1.340 m.p., Tn favoarea S.C. ELSID S.A. Titu
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.751/23 octombrie 2012, a d-lui consilier Nistor
Marian, prin care propune dezmembrarea imobilului (teren) situat in municipiul
Campina, T17, P515, Nr. cadastral 23.359, in suprafa{a de 9.651 m.p. (Lotul 1 8.311 m.p. |i Lotul 2 - 1.340 m.p.) $i constituirea dreptului de uz $i superficie asupra
terenului in suprafa^a de 1.340 m.p., in favoarea S.C. ELSID S.A. Titu;
- raportul de specialitate promovat de Serviciul administrarea domeniului public
si privat;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
municipiului Campina:
- Comisia buget, fman^e, administrarea domeniului public $i privat $i
agricultura;
- Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia
mediului;
-^ avizul secretarului municipiului Campina;
In conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicita|ii
imobiliare, modificata $i completata;
Tinand cont de prevederile art.l2 si art.l4 din Legea nr.l23/2012 a energiei
electrice $i a gazelor naturale;
Avand in vedere prevederile art.36, alin.(2), lit."c" $i art.ll5, alin.(l), lit."b",
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
In temeiul art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata,
Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba dezmembrarea imobilului (teren), situat in municipiul
Campina, T17, P515, Nr. cadastral 23.359, in suprafa|a de 9.651 m.p., in 2 (doua)
loturi: Lotul 1 - 8.311 m.p. $i Lotul 2 - 1.340 m.p., conform ANEXEI nr.l la prezenta
hotarare.
Art.2. - Se constituie dreptul de uz si superficie asupra terenului in suprafa^a de
1.340 m.p., in favoarea S.C. ELSID S.A. Titu, conform ANEXEI nr.2 la prezenta
hotarare.
Art.3. - Se imputernice$te dl.Moldoveanu Paul - secretarul municipiului
Campina, sa semneze pentru $i in numele municipiului Campina documentele necesare
intocmirii documentatiei cadastrale mentionate la art. 1.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului jude|ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Serviciuluijuridic,contencios;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Biroului urbanism $i amenajarea teritoriului;
- S.C. Elsid S.A. Titu.

Pre$edinte; de $edin,
ConsiMer,
' V
dl.Dra^mfnir Io

V

Contrasemneaza,
Secretar,
jr. Moldoveanu Paul
C C C c.

Campina, 25 octombrie 2012
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ANEXA NR.2
la H.C.L. nr.l38/25;octombrie 2012
Pre$edinte de $ej,

Consilk
dl.Dragoi

CONTRACT
privind constituirea dreptului de superficie
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: S.C. ELSID S.A. Titu, cu sediul in Titu, str. Unirii nr.5,
judetul Dambovi^a, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dambovr{a sub
J15/373/1991, C.U.I. 943038, Telefon: 0245/205.201, Fax: 0245/ 205.299,
reprezentata de Domnul ing.Badea Liviu, in calitate de Director General,
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2
Constituirea dreptului de superficie, exercitarea dreptului de uz $i servitute in
favoarea superficiarului asupra terenului in suprafa$a de 1.340 m.p., proprietatea
municipiului Campina, respectiv lot 2, T 17, P515, pe care se va amplasa o construcJie
anexa a centralei hidroenergetice de mica putere CHEMP Campina - bazin
compensator $i canal de fuga.
III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3
(1) Dreptul de superficie se constituie pe durata existen^ei construcpei ce
urmeaza a fi edificate.
(2) Dreptul de uz asupra terenului in cauza pentru executarea lucrarilor necesare
realizarii sau retehnologizarii capacita|ilor energetice se intinde pe durata necesara
executarii lucrarilor.
(3) Servitutea de trecere subterana, de suprafaJa sau aeriana cuprinde dreptul de
acces $i de executare a lucrarilor la locul de amplasare a capacita^ilor energetice cu
ocazia interven^iei pentru retehnologizari, repara^ii, revizii ^i avarii.
IV. PRETUL CONTRACTULUI
Art.4
Constituirea dreptului de superficie, exercitarea dreptului de uz $i servitute se va
realiza cu titlu gratuit pe toata durata existen^ei capacita^ilor energetice in conformitate
cu prevederile art.l2 din Legea nr.l23/2012.

V. CONTINUTUL CONTRACTULUI
Art.5 '

Superficiarul, in urma incheierii prezentului contract, dobande^
exercita folosinta si dispozitia materiala asupra terenului. Prin drepti
materiala asupra terenului se intelege dreptul de a dispune de substanta^
impuse de necesitatea realizarii constructiei (sapaturi, amenajari
legislatiei in vigoare din domeniu.
Superficiarul are dreptul de a beneficia de superficie, uz si servitute, pe toata
durata constructiei indiferent daca terenul va fi instrainat sau concesionat unor terti,
acestia neputand emite vreo alta pretentie decat cea prevazuta in prezentul contract.
Art.6

(1) Proprietarul terenului are obligatia de a garanta linistita si utila folosinta a
terenului incepand cu data incheierii prezentului contract si de a transmite aceasta
sarcina si tertilor fara vreo alta despagubire.
Proprietarul terenului garanteaza atat pentru fapta sa cat si pentru tulburarile de
fapt sau de drept datorate partilor.
(2) Proprietarul se obliga, de asemenea, sa inscrie prezentul contract in cartea
funciara in conformitate cu art.20 si urmatoarele din Legea nr.7/1996 a cadastrului ^i
publicitatii, avand in vedere ca dreptul de superficie este un drept real, un
dezmembramant al dreptului de proprietate, fiind astfel supus intabularii.
(3) Cheltuielile ocazionate de realizarea operatiunilor de la alin.(2) vor fi
suportate de superficiar.
VI. TRANSMITEREA DREPTURILOR
Art.7

Drepturile dobandite de parti prin prezentul contract nu pot fi transmise decat cu
acordul scris prealabil al proprietarului.
VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.8
^.

In cazul in care folosintei lini$tita si utila a superficiarului asupra terenului i se
aduce vreo tulburare de catre proprietarul terenului sau de catre un tert, proprietarul
terenului este obligat sa achite superficiarului daune-interese la valoarea investitiei
efectuate.
Art.9

In cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile asumate prin prezentul
contract, cealalta parte poate considera contractul desfiintat de drept, dar nu mai
inainte de punerea debitorului in intarziere, in formele prevazute de lege.
VIII. FORTA MAJORA
Art.lO

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii
necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor,
imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica
partile sa-si execute obligatiile asumate.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR, CLAUZE GENERA1
Art.ll
Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, ir
validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea prezentului
solutiona pe cale amiabila, in caz contrar de catre instantelejudecatorestl
Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional insusit de
ambele parti.
Art.l2
Prezentul contract se va inregistra in cartea funciara, conform Legii nr.7/1996
privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata.
Prezentul contract s-a incheiat la data de

PROPRIETAR,

, in 3 (trei) exemplare.

SUPERFICIAR,

MUNICIPIUL CAMPINA

S.C. ELSID S.A.

PRIMAR,
ing. Tiseanu Horia - Laurentiu

DIRECTOR GENERAL,
ing. Badea Liviu

SECRETAR,
jr. Moldoveanu Paul

AVIZAT:
SERVICIUL JURIDIC,
jr.Anton Iulian

