
ROMANIA
JT]DETUL IALOMITA

CONSIUUL LOCAL
AL ORAS(\LU CAzANE$rr

PRorECTDEHorAnAnn
privind aprobarea acordlrii unui drept de superficie, cu titlu oneros,

asupra terenului in suprafap de 538 mp, numir cadastral 23152 inscris in Cartea funciarl
nr.23152 in favoarea dlui. Mangiurea Vasile clsitorit cu Mangiurea Alexandrina

Consiliul Local al oragului Cdzdnegti, intrunit in gedinta ordinard dur data de27 MAI2021
AvAnd in vedere:
- referatul de aprobarerrr J10C ain #.A/.fu|1al Primarului oragului C5zdnegti;
- adresa dlui. Mangiurea Vasile nr. 2336 din09.04.2021prin care soliciti concesionarea

terenului aferent locuinlei sale situatd pe str. Nordului nr. 48;
- attortza\ia de construire nr. 17127 .04.1994 emisd pe numele lui Mangiurea Vasile pentru

construirea locuinfei pe str. Nordului nr. 48;
- autorizalia de construire nr. 14 din 14.01 .2002 emisi pe numele lui Mangiurea Vasile

pentru construire garal pe str. Nordului nr. 48,
- actul adilional nr. 405 dinO3.O22000 in care se menfioneazd cE suprafala de 500 mp

r''meazd sd se concesioneze prin incredrnlare directd dlui. Mangiurea Vasile;
ExaminAnd:
- raportul responsabilului cu pafrimoniu nr.
- avinlJ Comisiei juridice 9i de disciplina

cetdfenilor nr. _ din _.2021,
apdrarea ordinii qi linigtii

- contractul de concesiune nr. 862 din 09.1 1.1993 incheiat intre U.A.T Oraq Clzinegti gi

Radu Licd;
in conformitate cu.
- prevederile art.693-7O2 din Legea nr. 28712009 privind Codul Civil, republicatE, cu

modificlrile qi completirile ulterioare
- prevederile art.2 lit. a) Ei art.3 din Regulamentul privind procedura de

acordarelconstituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul
privat al Oragului Clzdneqti, aprobat prin HotErArea Consiliului Local nr.47128.09.2015

In temeiul art.l39 atin.(3), lit.g) precum gi art 196 alin.(l) lit. a) drn Ordonanla de urgenfd
a Guvemuluinr.57l20l9 privrnd Codul Administrativ, cu complet6rile ulterioare;

HOTAnA$rE:
Art. 1. (1) Se aprobd acordarea unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unei

suprafele de teren 538 mp, numdr cadastral 23152 irnscris in Cartea funciard nr. 23152, proprietate
privati a oraqului Cdzdneqti, situat pe str. Nordului nr. 48 aferent construcliilor autorizate potrivit
a;.rtorrza\iade construire nr. 17121.04.1994 gi autoriza[ia de construire nr. l4 din 14.01.2002. cdtre
dl. Mangiurea Vasile css5torit cu Mangiurea Alexandrin4 proprietarii acestor construcfii.

(2) Terenul menjionat in alin.(1) se identificd pofivit planului de amplasament gi dehmitare
a imobilului ce este prezentat in anexa care face parte integrantS din prezenta hotSrAre.

Art.2. Dreptul de superficie prevdzut lala art.l se constituie cu titlu oneros pe o perioadl
de 49 ani.

Afi 3 din 24, o5 2021;
r publice, drepturile



Art. 3. Preful superficiei este de 0,050 leilmplan conform anexei nr.l la HCL
nr.39129.04.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru ant;J202l, cu modificdnle
;i completdrile ulterioare.

Art. 4. Se aprobd modalitatea de platd a prelului superficiei de cdtre beneficiarul dreptului
in doud trange Fgale respectiv pand la 31 martie gi 30 septembrie al anului in curs.

Art. 5. Incep6nd cu data prezentei hotdrAri, orice dispozilie contard se abrog6.
Art. 6. Se imputemiceqte dl. Stelian Traian, primarul oraqului Cazaneqti sd semneze orice

document in legdturd cu terenul in suprafald de 538 mp, numdr cadastral 23152 inscris in Cartea
funciard nr. 23152 pentru clarificarea relafiilor contractuale intre U.A.T Oraq Cdzdnegti qi dl
Mangiurea Vasile

Art. 7. Se imputemicegte dl. Stelian Traian, primarul oragului Clzinegti sd semneze
contractul de superficie, cu titlu oneros ce urmeazd, a se incheia.

Art. 8. Primarul oragului Cdzdnegti, responsabilul cu patrimoniul, Compartimentul Juridic,
Resurse Umane qi dl. Mangiurea Vasile vor aduce la indeplrrire prevederile prezentei hotdrdri,
cdrora le va fi comunicatd prin grrja secretarului general al unitilii administrativ-teritonale.

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JUDETUL IALOMITA
PRTMARTA oRA$ULUI cAzANrgrr
Nr.3l00 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{I de 538 mp, numlr cadastral 23152 inscris in
Cartea funciarl nr.23152 in favoarea dlui. Mangiurea Vasile cisltorit cu Mangiurea

Alexandrina

Prin proiectul de hotirdre supus dezbaterii dvs. se propune acordarea unui drept de superficie,

cu titlu oneros, asupra terenului in suprafali de 538 mp, numlr cadastral 23152 inscris in Cartea

funciard nr.23152 situat pe str. Nordului nr. 48 aferent construcliilor autorizate potrivit autorizalia
de construire nr. 17127.04.1994 qi autoriza[ia de construire nr. 14 din 14.01.2002, ?n lavoarea dlui.
Mangiurea Vasile cdsitorit cu Mangiurea Alexandrina, proprietarii acestor construclii.

in anul 1993 afost incheiat contractuldeconcesiunenr. 814/9.11.1993 avind cap54i Consiliul
Local al orasului Cizinesti gi pe dl Mangiurea Adrian avind ca obiect terenul intravilan de 1000

mp ce era situat pe str. Nordului. in anul 7994 afost emisi 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. l0 din 27.04.1994 eliberat anterior autorizaliei, un drept de concesiune conform

contractului nr.87419.11.1993. in anul 2000, a fost incheiat un act adilional inregistrat sub nr. 405

din 03 .02,200A pentru modificarea suprafelei de teren concesionat pentru ca dl. Mangiurea Vasile

sI poat[ construi o anex[. in acest document se men{ioneazdcd,,din suprafala de 1000 mp, care i-a

fbst atribuita dlui. Mangiurea Adrian va rlmine 500 mp, acest act fiind parte intreagi din

completarea $i actualizarea contractului de concesiune". TotodatS se stipuleazi c6,,restul suprafelei

de 500 mp i se va concesiona prin incredinpre direct6, dlui. Mangiurea Vasile, fratele lui Mangiurea

Adrian deoarece locul este situat la marginea satului".

De aceasti spe!6 am luat la cunoqtin![ in a doua parte a anului 2020 cdnd dl. Mangiurea Vasile

a solicitat eliberarea de documente in vederea intabulirii dreptului de proprietate asupra

construcliilor. Din verificlrileintreprinse din anul 2000 pAn[in prezent arezultat c[ dl. Mangiurea

Vasile a plltit redevenla gi taxa pe teren aferentd folosirii acestui teren.

in incheierea nr. 50534 din dosarul nr. 50534/03.03.2021emis[ de OCPI Ialomila dreptul de

concesiune a fost intabulat in favoarea lui Mangiurea Vasile pe o perioad[ de 99 ani, in baza actului

adilional nr. 405 din 03.02.2000 Si contractului de concesiune nr. 8141911.1993.

Deoarece dl. Mangiurea Vasile si-a manifestat intenlia de a cumpira terenul aferent casei de

locuit gi pentru a se clarifica situalia juridicd a dreptului de folosinld asupra terenului situat pe str.

Nordului nr. 48, propun acordarea unui drept de superficie, cu titlu oneros in condiflile art. 693 alin.

( I ) din Codul civil conform cdruia ,,SuperFrcia este dreptul de a avea sau de a edifica o construclie

pe terenul altuia, deasupra ori in subsolul acelui teren, asupra c[ruia superficiarul dobi.ndeqte un

drept de folosinld" si alin. (2) ,,Dreptul de superficie se dobindeSte in temeiul unui act juridic,
precum Ei prin uzucapiune sau prin alt mod prevf,zut de lege. Dispoziliile in materie de carte funciarl
rdmin aplicabile."

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



JUDETUL IALOMITA
PRTMIRTA oRA$u LUI cAzANrgrt
Nr. 3263 din 24.05.2021

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

oneros, asupra terenuluiin suprafafl de 538 mp, numlr cadastral 23152 inscris in
Cartea funciarl nr.23152 in favoarea dlui. Mangiurea Vasile clsltorit cu Mangiurea

Alexandrina

Obiectul proiectului de hotlrdre este acela de acordare a unui drept de superficie, cu

titlu oneros, asupra terenului in suprafa![ de 538 mp, numSr cadastral 23152 inscris in Cartea

funciard nr.23152 situat pe str. Nordului nr. 48, dlui. Mangiurea Vasile cds[torit cu

Mangiurea Alexandrina proprietarii construcliilor autorizate potrivit attorizalra de construire

nr. 17127.04.1994 Ei autorizafia de construire ru'. l4 din 14.01 .2002 qi situate pe acest teren.

Superficia este definita de ar:t.693 din Codul civil care la alin. (1) prevede c[
,,superfic'ia este dreptul de a oyea squ de a edi/ica o constnrc'lie pe lererurl altuia, clea,supra

ori in subsolul acelui teren, osupra c'druia xtperfic'ianil dobdnde$le un drepl de.fblosinld."
Dreptul de superficie se acordi cu titlu oneros pe o perioadd de 49 am. Prepl

superficiei este de 0.050 lei/mp/an conform anexei nr.1la HCL nr.39129.04.2020 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale, penffu anul 2021, cu modificarile gi completarile
ulterioare. Modalitatea de plat[ a prelului superficiei de cdtre beneficiarul dreptului se va
face in doul tranqe egale respectiv pand la 3l martie gi 30 septembrie al anului in curs.

Prin proiectul de hotlrdre se imputerniceqte dl. Stelian Traian. primarul oraqului

Cazaneqti sd semneze orice document in leg[turi terenul in suprafafa de 538 mp, numdr
cadastral 23152 inscris in Carlea funciard ru. 23152 pentru clarificarea relaliilor contractuale
intre U.A.T Orag C[zanegti gi dl. Mangiurea Vasile qi contractul de superficie, cu titlu oneros

ce unlleazd a se incheia.

i, acest context, consider ca proiectul de hotirdre este legal in fonna qi

confinutul propus spre adoptare.

CONSILIER,

POPOVICI CARMEN



JUDETUL IALOMITA
cAzANEgTl
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