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JUDETT]L IALOMITA

CONSIUUL LOC.AL

AL ORA$ULUI CAZANE$TI
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'/1,0{.

PRoIECTDEHoTAnAnn
privind aprobarea acordirii unui drept de superficie cu titlu oneros,

asupra terenului in suprafafi de 538 mp, numlr cadastral 23152 inscris in Cartea funciarl
nr. Z3l52in favoarea dlui. Mangiurea Vasile cisitorit cu Mangiurea Alexandrina

Consiliul Local al oragului Cdzdnegti,.ludeful Ialomila intrunit in qedin!6 ordinard din data

de2S IULIE 2021,
Av6nd in vedere: . ,

- referatul de aprobar"*. i /OO din /7,N zO2l al Pnmarului oraqului Cazdneqti;

- adresa dlui. Mangi.,.ea Vasrle *. 2336 din09.O4.2027 prtn care solicitd concesionarea

terenului aferent locuinlei sale situatd pe str. Nordului nr. 48;

- a.,torrza\ra de construire nr. ti tzl .0q.1994 emisd pe numele lui Mangiurea Vasile pentru

construirea locuinfei pe str. Nordului nr 48,

- artorrzalLa di construire nr. 14 din 14.01 .2002 emisipe numele lui MangiureaVasile

pentru construire garal pe str. Nordului nr' 48;

actul adilionul-* 405 din 03.02.2000 in care se menlioneazd, cd suprafafa de 500 mp

wmeazds6 se concesioneze prin incredinlare drectd dlui. Mangiurea Vasile;

Examin6nd:
- .upo.trl responsabilului cu pafiimoniu *. b263 q 44' .!{ ;202.1;

airrul Comisiei juridice qide disciplinA apdrarea ordinii qi linigtii publice, drepturile
lllJrvr Jul rsrvv Yr s\

cetafenilor m. 12 din 14, o( .2021;
- contractul de concesiune nr. 814 din 09.11 1993 incheiat intre U.A.T OraE Cdzdneqtt qt

Mangiurea Adrian;
in conformitate cu.

- prevederile art. 355 din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul

Administativ, cu modificarile qi completarile ulterioare coroborate cu arl.693-702 dn Legea nr'

2g7l2OO9 privind Codul Civil, republicatS, cu modificdrile Ei completirile ulterioare

- prevederile art.2 lit. a) qi art.3 din Regulamentul pnvind procedura de

acordarelconstituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor teremfi drn domeniul

privat al Orasului Cezeneqti, aprobat prin Hot[rArea Consiliului Local nr.47128.09.2015;r--'-- 
irri.-.r"t art. 139 ag1(:;, Irt g) precum qi art 196 alin.(l) lit. a) din ordonanla de urgen{a

a Guvemului nr. 5Tl2olgprivind CoaJ edministrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTAnI$TE:
Art. l. (1) Se aprobd constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra teren in

suprafald de 538 mp, apa4inAnd domeniului privat al oragului C6z6neqti, 
_srtuat 

pe str. Nordului

nr. 4g avAnd numdrul cadastral 23152 inscris in Cartea fi.mciard nr. 23152, in favoarea dlui'

Mangiurea Vasile c6sdtorit cu Mangiurea Alexandrina'
(2) pe terenul prevdzut la alin. ( 1) sunt edificate construcliile afiorizate potrivit autorizafiei

de construire nr. 17l2i .04.1994 qi autorizaliei de construire nr. 14 din 14.01 .2002-, notate cu C I 9i

C2 inscrise in Cartea funciara 23l52,proprietatea dlui. Mangiurea Vasile crsdtorit cu Mangiurea

Alexandrina.



(3) Terenul menfionat in alin.(1) se identific6 potrivit planului de amplasament 9i delimitare

a rmobilului ce este prezentat in anexa care face parte rrtegrantd din prezentahotdrAre.

A.rt.2. Dreptul de superlicie prevdzut la art.1 se constituie cu titlu oneros pe o perioad6 de

49 am.
Art. 3. (1) Pregul superficiei este de 0,050 lerlmplan conform anexei nr.l la HCL

nr.39129.O4.2)2}privrnd stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru arr.;i-202I, cumodificdrile
qi completdrile ulterioare gi se indexeazS anr.ral cu rata in{lafiei, in baza rndicelui de in{la1ie

comunicat de instituliile abilitate.
(2) Neplata prestaliei sau executarea cu intdrziere a acestei obligalii conduce la perceperea

de majordri de intdrziere, conform legislaliei fiscale privind creanlele bugetare, in vigoare la data

plalii.
Art. 4. Se aprobd modalitatea de platd a prelului superficiei de c5tre beneficiarul dreptului

in doud tranqe egale respectiv p6nd la 31 martie gi 30 septembrie al anului in curs.

Art. 5. Exercitarea dreptului de superficie este delimitata de suprafala de teren aferenti qi

de cea necesari exploatdrii construcliilor edificate.
Art. 6. Beneficiarul dreptului de superficie poate dispune in mod liber de dreptul sdu. CAt

timp construclia existS, dreptul de folosin15 asupra terenului se poate instrdina ori ipoteca numai

odatd cu dreptul de proprietate asupra construcliei.
Art.7. Dreptul de superhcie se stinge pentru una dintre urmdtoarele cauze:

a) la exprarea termenului;
b) prin consolidare, dacd terenul qi construclia devin proprietatea aceleiaqi persoane;

c) prin pieirea construc!iei;
d) prin acordul de voinfd, exprimat in scris al ambelor pdrti urmdnd a fi radiat din Cartea

funciar6.
e) pentru neplata Prestafiei
f; in alte caztrrr prevdzute de lege.

Art. 8. incep6nd cu data prezentei hotdrdri, orice dispozifie contard se abrogS.

Art. 9. Se imputemice,ste dl. Stelian Traian, primarul oraqului Cdzdneqti s5 semneze orice

document in legdturl cu terenul in suprafalE de 538 mp, numSr cadasfral 23152 inscris in Cartea

funciard rc. 23152 pentru clarificarea relaliilor contractuale intre U.A.T Oraq Cdzdneqti qi dl.

Mangitrea Vasile.
Art. 10. Cheltuielile pentru incheierea contractului qi pentru indepludrea condiliilor de

prfulicitate imobiliard prevdzute de lege vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie, in

vederea noterii conffachrlui la Oficiul de Cadastru qi Publicitate Imobiliar6Ialomila.
Art. 11. Se imputernicegte dl. Stelian Traian, primarul oraqului Cdzdneqti sd semneze

contractul de superficie, cu titlu oneros ce urmeazd" a se incheia.

Art. 12. Prrmarul oragului C5zdnegti, responsabilul cu patrimoniul, Compartimentul

Juridic, Resurse Umane ;i dl. Mangiurea Vasile vor aduce la indeplinire prevederile prezentei

hotdrAri, cdrora le va fi comunicatd prin grija secretarului general al unitSlii admrnistrativ-

teritoriale.

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JUDETUL IALOMITA
PRIMARTA ORA$ULUI CAZANE$TI
Nr. 3100 din 17.05.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlrire privind aprobarea acordlrii unui drept de superficie, cu titlu

oneros, asupra terenului in suprafa{5 de 538 mp, numlr cadastral 23152 inscris in
Cartea funciarl nr.23152 in favoarea dlui. Mangiurea Vasile clsltorit cu Mangiurea

Alexandrina

Prin proiectul de hot6rdre supus dezbaterii dvs. se propune acordarea unui drept de superficie,
cu titlu oneros, asupra terenului in suprafafa de 538 mp, numf,r cadastral 23152 inscris in Cartea
funciard nr.23152 situat pe str. Nordului nr. 48 aferent construc{iilor autorizate potrivit autorizatia
de construire nr. 17127.04.1994 qi autorizalia de construire nr. 14 din 14 01 .111z.in favoarea dlui^
Mangiurea Vasile cdsitorit cu Mangiurea Alexandrina, proprietarii acestor construclii.

in anul 1993 alost incheiat contractul de concesiune nr. 8 l4l9.l1 . 1993 avind ca p[(i Consiliul
Local al ora5ului Cizine5ti 5i pe dl. Mangiurea Adrian avind ca obiect terenul intravilan de 1000
mp ce era situat pe str. Nordului. in anul 1994 afost emis[ autorizalia de construire nr. I 7127 .04.1994
pe numele lui Mangiurea Vasile, fiind invocat in regimul juridic al terenului din Certificatul de
urbanism nr. 10 din 27 04.1994 eliberat anterior autoriza\iei, un drept de concesiune conlorm
contractului nr. 81419 11.1993 in anul 2000, a fost incheiat un act adilional inregistrat sub nr. 405
din 03.02-2000 pentru modificarea suprafe{ei de teren concesionat pentru ca dl. Mangiurea Vasile
sd poati construi o anexf,. in acest document se menlion eazd cd,,din suprafala de 1000 mp, care i-a
fost atribuitd dlui. Mangiurea Adrian va rdm0ne 500 mp, acest act fiind parte intreagl din
completarea 5i actualizarea contractului de concesiune". Totodatf, se stipuleaza cd ,,restul suprafefei
de 500 mp i se va concesiona prin incredinlare directf,, dlui. Mangiurea Vasile, fratele lui Mangiurea
Adrian deoarece locul este situat la marginea satului,,.

De aceastd spe![ am luat la cunogtin]I in a doua parte a anului 2O2O c|nddl. Mangiurea Vasilea solicitat eliberarea de documente in vederea intabul[rii dreptului de proprietate asupra
constructiilor. Din verificirile intreprinse din anul 2000 pin[ in prezent a rezultat c[ dl. Mangiurea
vasile a pl[tit redevenla 5i taxa pe teren aferentd folosirii acestui teren.

in incheierea nr. 50534 din dosarul nr. 50534/0 3.o3.2o2l emis[ de OCpl Ialomila dreptul de
concesiune a fost intabulat in favoarea lui Mangiurea Vasile pe o perioadl de 99 ani, in baza actului
adif onal nr. 405 din 03.02.2000 Ei contractului de concesiune nr. Bl4lg.l 1.1993

Deoarece dl. Mangiurea vasile si-a manif'estat inten{ia de a cumpdra terenul aferent casei de
locuit 5i pentru a se clarifica situalia juridicl a dreptului de folosinl[ asupra terenului situat pe str.
Nordului nr. 48, propun acordarea unui drept de superficie, cu titlu oneros ?n condiliile art. 693 alin.(l) din Codul civil conform cdruia,,Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construclie
pe terenul altuia, deasupra ori in subsolul acelui teren, asupra c[ruia superficiarul dobdnde5te un
drept de folosinld" si alin. (2) ,,Dreptul de superficie se dob1ndeste in temeiul unui act juridic,
precum si prin uzucapiune sau prin alt mod prevdzut de lege. Dispoziliile in materie de carte funciar[
rdmdn aplicabile."

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



JUDETUL IALOMITA
PRTMARTA oRA$uLUr cAzAnrgu
Nr. 3263 din 24.05.2027

RAPORT
la proiectul de hotlrdre privind aprobarea acordlrii unui drept de superficie, cu titlu

oneros, asupra terenului in suprafa{5 de 538 mp, numlr cadastral 23152 inscris in
Cartea funciarl nr.23152 in favoarea dlui. Mangiurea Vasile clsltorit cu Mangiurea

Alexandrina

Obiectul proiectului de hotlr6re este acela de acordare a unui drept de superficie. cu

titlu oneros, asupra terenului in suprafala de 538 mp, numdr cadastral 23152 inscris in Carlea

funciard ru'.23152 situat pe str'. Nordului nr.48, dlui. Mangiurea Vasile c[sdtorit cu
Mangiurea Alexandrina proprietarii construc{iilor autorizate potrivit autoriza{ia de construire
nr. 17127.04.1994 qi autorizalia de consfluire ru'. 14 din 14.01.2002 qi situate pe acest teren.

Superficia este definitd de art.693 din Codul civil care la alin. (l) prevede c[
,,&tpefiic'ia eslc tlreptul de a area sau de a edi/ica o constru('lie pe tererurl altuiq, dea.wpra
ori in suhsolul ac'elui leren, a.\upra c'druia.super/iciarul dobandeste un drept de.fitlo,sin1d."

Dreptul de superficie se acord[ cu titlu oneros pe o perioad[ de 49 ani. Pre{ul
superficiei este de 0,050 lei/mp/an conform anexei nr.l la HCL ru'.39129.04.2020 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2021, cu modificarile qi completarile
ulterioare. Modalitatea de plat[ a prelului super{iciei de cf,tre beneficiarul dreptului se va
face in doud tranqe egale respectiv pAna la 31 martie gi 30 septembrie al anului in curs.

Prin proiectul de hotirAre se imputemiceqte dl. Stelian Traian. primarul oraqului
Cdzineqti sd semneze orice document in legitur[ terenul in suprafafa de 538 mp, numdr
cadastral 23152 inscris in Cartea funciar[ nr.23152 pentru clarificarea rela{iilor contractuale
intre U.A.T Oraq Cdzanegti Ei dl. Mangiurea Vasile gi contractul de superficie, cu titlu oneros
ce urmeazl a se incheia.

in acest context, consider cd proiectul de hotdrdre este legal in fonna gi
conJinutul propus spre adoptare.

CONSILIER,

POPOVICI CARMEN




