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PROIECTDEHOTANANN
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafafl

de 1178 mp (din acte) 1171 mp (din misurltori) numlr cadastral 23164
previzut in contractul nr. 1549 din 10.07.2000, cu modificirile ulterioare

Consiliul Local al oragului Cdzdnegti, intrunit in gedinfl ordinard din data de 31 MARTIE2022,
Avdnd in vedere:
- referatul de aprobare nr. tJO din /0.0b .2022 al Primarului ora;ului Cdzdnegti;

- adresa dnei. Tudorache Elena nr.992 din09.02.2022 pt'rn care solicit[ preluarea contractului
de concesiune aferent terenului in suprafalI de I171 mp pe care se aflS locuinla proprietate comund a

dlui. Popa Marian;i dnei. Tudorache Elena;
ExaminAnd:

raportul responsabilului cu patrimoniu nr. tAO5lqoS din &t.a3.2a22;
- avizul Comisiei juridice gi de disciplind, apdrarea ordinii 9i linigtii publice, drepturile

cetd|enilor m._ din _.2022;
- contractul de concesiune nr. 1549 din 10.07.2000 incheiat intre U.A.T Oraq Clzdneqti qi dna.

RdEchitoru Niculina, modificat prin actul adilional cu m. 2924 din 16.10.2001 gi actul adilional nr. 2
din 2013;

- contractul de vdnzare nr. 200 din 07.02.2022 avind ca pdrli in calitate de v6nzdtori -
R5qchitoru George qi R[gchitoru Niculina qi in calitate de cumpdrdtori - Popa Marian Ei Tudorache

Elena, contract autentificat de BIN Dulu Neagu Luiza Maria din oraqul Amara;
in conformitate cu:
- prevederile art.108 lit.b), art.l29 alin.(2) lit.c) qi alin.(6) lit.b) qi art.362 alin.(l) din

Ordonanfa de urgen![ a Guvernului nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile qi

completirile ulterioare;
- prevederile art. 41 din Legea nr. 50ll99l privind antoizarea executdrii lucrdrilor de

construcfii, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
in temeiul art.l39 alin. (3), lit. g) precum qi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanla de urgenld

a Guvernulujnr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

rrorAnA$rE:
Art. 1. (1) Se aprobl transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan in

suprafalE de 11?8 mp (din acte) I 171 mp (din mlsurdtori), numdr cadastral 23164 inscris in Cartea

Funciarl w.23164 situat pe str. lzlaznr.l2 din oraqul Cdz6negti, de la dna. R6Echitoru Niculina la dl.

Popa Marian qi dna. Tudorache Elena urnare a instrdinirii construcliei cu numdr cadastral 23164-C1
pentru a cdrei realizare acesta a fost constituit prin contractul de concesiune nr. 1549 din 10.07.2000

incheiat intre Consiliul Local al oraEului C6zdneqti qi dna. Rdqchitoru Niculina, cu modificdrile
ulterioare.

(2) Terenul cu numirul cadastral 23164 inscris in Cartea Funciarl rr.23164 este proprietatea

privati a oraEului Cdzf,ne;ti.
(3) Redevenla este in cuantum de 0,0615 leilmplan, cuantum ce se va indexa anual cu rata

inflaliei comunicat de Institutul Nalional de Statistic6.
Lrt.2. Se imputernicegte dl. Stelian Traian, primarul oraqului Cdzdnegti sd semneze in numele

Consiliului Local, actul adilional la contractul de concesiune sus-mentionat.
Art. 3. Primarul oragului Cizdnegti, responsabilul cu patrimoniul, Compartimentul Juridic,

Resurse Umane qi dl. Popa Marian gi dna. Tudorache Elena vor aduce la indeplinire prevederile

prezentei hotdrdri, cdrora le va fi comunicatd prin grija secretarului general al unitdlii administrativ-
teritoriale.

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avlzat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JUDETULIALOMITA
PRIMARIA ORA$ULUI CIZANE$TI
Nr. 1780 din16.03.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotir6re privind transmiterea dreptului de concesiune asupra

terenului in suprafa{I de 1178 mp (din acte) 1171 mp (din mlsuritori) numlr
cadastral 23164 previzttt in contractul nr. 1549 din 10.07.2000, cu modificirile

ulterioare

Prin proiectul de hotir6re supus dezbaterii dvs. se propune transmiterea dreptului
de concesiune previzut in contractul de concesiune nr. 1549 din 10.07.2000 de la dna.

Rlgchitoru Niculina, parte a contractului sus-men{ionat, la dl. Popa Marian qi dna.

Tudorache Elena urmare a instriinirii de cdtre dna. Rigchitoru a construc{iei cu numdr
cadastral 23164-Cl.

in data de 07.02.2022, clidirea edificatd pe terenul in suprafald de 1178 mp (din
acte), respectiv I 171 mp (din mdsurdtori) cu numlrul cadastal23l64 ce a fost proprietatea
dnei. Rdqchitoru Niculina conform autorizaliei de construire nr.15 din 04.02.2002 emisir
de Primdria oragului Ciz[ne;ti frnalizatd conform procesului-verbal de receplie la
terminarea lucrdrilor dh 02.01.2022, a fost instrdinatd cdtre dl. Popa Marian gi dna.

Tudorache Elena prin act notarial autentificat.
Aceastd clidirie este edificatd pe un teren concesionat potrivit confractului nr.1549

din 10.07.2022. Potrivit art.41 din Legea nr.50/1990, cu modificdrile ;i complet6rile
ulterioare dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de
instrdinare i constructiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit. in aceleasi
condilii se transmite Si autorizatia de construire.

Dreptul de concesiune asupra terenului se inscrie in cartea funciard in temeiul
actului juridic prin care a fost transmis dreptul de proprietate asupra construcliei, chiar
Si in situaliile in care nu afost emis un act administativ cu acest obiect, iar in actuljuridic
de transfer al dreptului de proprietate nu s-a stipulat in mod expres transmiterea
concesiunii.

Astfel, prin proiectul de hotlr6re se propune:
- transmiterea dreptului de concesiune prevdzt;ir in contracful de concesiune nr. 1 549

din 10.07.2000 incheiat intre U.A.T Ora; Cizlneqti gi dna. Rdqchitoru Niculina, modificat
prin actul adilional cu nr.2924 din 16.10.2001 qi actul adi{ional nr. 2 din 2013 avdnd ca

obiect terenul intravilan in suprafald de 1178 mp (din acte) 1171 mp (din misurdtori) cu
numdrul cadastral 23 164 inscris in cartea funciard nr.23 164 de 1a dna. Riqchitoru Niculina
la dl. Popa Marian qi dna. Tudorache Elena.

- redeven{a, actualizatd cu rata inflaliei aferentd anului 2021 ce va fi pldtitd de cdtre
noul proprietar este 0,0615 lei/mp/an. Aceast cuantum se va indexa anual cu rata infla{iei
comunicatd de Institutul Nalional de Statistic5.

- se imputemicegte primarul oraqului Cdzlnegti si semneze in numele Consiliului
Local, actul adilional la contractul de concesiune sus-menlionat.

Avdnd in vedere cel sus-menlioante, propun aprobarea proiectului de hotirAre in
forma gi con{inutul prezeriat spre dezbatere.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA ORA$ULUI CAZANE$TI

Nr. 1905 din21.03.2022

la proiectul de hotrrf,re privina I$r13rTfo,r,r, de concesiune prevrzut in
contractul de concesiune nr.1549110.07.2000 cltre dl. Popa Marian

qi dna. Tudorache Elena

Obiectul proiectului de hot[r6re este preluarea dreptului de concesiune asupra unui
teren in suprafafd de 1178 mp(din acte) 1171mp(din mdsurdtori) situat in orasul C6zdneqti
pe str. Izlaz nr. 12, jud. Ialomila, drept ce este prevlzut in contractul de concesiune
nr.1549110.07.2000 pe numele d-nei RiEchitoru Niculina.

La data de 07.02.2022 dl Rdqchitoru George qi dna Rdqchitoru Niculina au vdndut
dreptul de proprietate asupra construcfiei identificatl cu nr.cadastral 23164-Cl inscrisd in
Cartea Funciarl nr.23164 conform Contractului de vdnzare rr.200107.02.2022. Aceastd
construc{ie a fost edificatd inbaza Autorizafiei de construire nr. 15104.02.2002 emisd de
U.A.T. Ora; C6zinegti ;i finalizatd" conform Procesului Verbal de Recepfie la Terminarea
Lucrdrilorl2}22 pe un teren concesionat potrivit Contractului de concesiune nr.
1549110.07.2000, modificat prin actul adifional nr.2924116.10.2001 qi actul adifional
rtr.2l20l3.

Potrivit aft.41 din Legea nr.50/1990, cu modificdrile qi completarile ulterioare,
dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de
tnstrdinare a construcliei pentru a cdrei realizare acesta a fost constituit. in aceleasi
conditrii se transmite Si autorizalia de construire.

Dreptul de concesiune asupra terenului se tnscrie tn cartea funciard in temeiul
actului juridic prin care a fost transmis dreptul de proprietate asupra construcliei, chiar
Si in situaliile tn care nu a fost emis un act administrativ cu acest obiect, iar in actul
juridic de transfer al dreptului de proprietate nLt s-a stipulat tn mod expres transmiterea
concesiunii.

in acest context, consider ci proiectul de hotdrdre este legal in forma qi
confinutul propus spre adoptare.

REFERENT SUPERIO&

POPA GEORGIANA.AITDREEA


