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HOT�RAREA NR. 154/24.11.2021 
teren 

unuí drept de superficie, cu titlu oneros, färá licita�ie public�, asupra unui teren n 

suprafa�ä de 272 mp, situat in oragul Ovidiu, sat Culmea, str. Magnoliei nr. 2., jud. Constanp 

în favoarea lui llas loan si Lucia 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în gedin�ä ordinar� pe data de 24.11.20 

Având în vedere:

roiectul de hotarare nr. 27540/16.11.2021 privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, tara 

eltae public�, asupra unui teren în suprafat� de 272 mp, situat în ora_ul Ovidiu, sat Culiea, str. 

Magnoliei nr. 22, jud. Constanta, în favoarea lui llas loan si Lucia;

Referatul de aprobare nr. 27538/16.11.2021 al domnului primar Scupra George; 

Raportul de specialitate nr. 27539/16.11.2021 întocmit de Sef Serviciu Juridic -- APL; 

Tinând cont de: 
Avizul de legalitate al secretarului general; 

Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ovidiu; 

Raportul de evaluare nr. 26401/02.11.2021 întocmit de evaluator autorizat Dógaru Paul; 

Solicitarea nr. 23503/01.10.2021 formulat� de c�tre domnul Ilas loan;

Adeverinta nr. 17117/19.07.2021 eliberata de catre Compartimentul Agricol; 

In conformitate cu prevederile: 

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic� legislativ� pentru elaborarea actelor normative, republicat�, 

cu modific�rile _i complet�rile ulterioare; 

Art. 91-93 din Regulamentul de avizare, recep�ie _i înscriere în evidentele de cadastru aprobat

prin Ordinul nr.700/2014; 

>art. 129 alin. (2) lit. ,e", alin.(6) lit.-"6" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ raportate la 

cele ale art. 196 alin.(1) lit."a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

In baza dispozi�iilor: 

art. 693 din Noul Cod Civil potrivit c�rora: 

"1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o constructie pe terenu attuia, 
* 

deasupra ori in 

subsolul acelui teren, asupra caruia superficiarul dobandeste un drept de foló_inta 

2) Dreptul de superficie se dobandeste in temeiul unui act juridic, precumsiprin uzucupiuihe sau alt mod

prevazut de lege. Dispozitile in materie de carte funciara raman aplicabile. matoarele din Noul

OVIDIU * A Cod Civil; 

art. 15 din Legea nr. 50/1991, republicat�, privind autorizarea execut�rii lucr�rilor de construcfii; 



HOTAR��TE: 
Art.lSe aproba constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, fár� licita�ie puDnea 

unuiterenaui teren în suprafa�ä de 272 mp, situat în ora_ul Ovidiu, sat Culmea, str. Magnoliei nr.4Ju
identificat cu humar cadastral 112068, in favoarea lui llas loan, care define, in prezent, construuc�ia-

si 
locuin�� în suprafa�� de 80 mp �i anexa în suprafa�� de 26 mp, existente pe teren. 

prODa raportul de evaluare nr. 26401/02.11.2021 intocmit de evaluator autorizat Dogaru rau 

pentru terenul in suprafata de 272 mp, situat in orasul Ovidiu, sat Culmea, str. Magnoliei nr. 22, Jud.

potrivit c�ruia valoarea de pia�� a terenului este de 11,00 euro/mp färá TVA. 

proba incheierea în form� autentic� a unui contractde constituire a dreptului de superee

cu thtnu oneros, fär� licita�ie public�, asupra unui teren în suprafa�� de 272 mp, situat in orayu
sat 

Lnea, Str. Magnoliei nr. 22, jud. Constanta, identificat cu num�r cadastral 112068, in favoarea lui as 

Art Durata constituirii dreptului de superficie este de 25 de ani, începând de la data semnan 

COnractului de constituire a dreptului de superficie în form� autentic�, cu posibilitatea de prelungire a aces 

cu acordul ambelor p�r�i contractante. 

AL mp" 1 euro/mp = 2992 euro, far� TVA: 25 ani= 119,68 euro/an, f�r� TVA), conform raportului de 

evauare intocmit de evaluator Dogaru Paul. Plata superficiei se va face în lei la cursul valutar din data plajl,

Art. ()Prestatia ce vafi achitat� pentru constituirea dreptului de superficie va fi de 119,63euro/an

semestrial, cel mai tarziu în ultima zi a semestrului (31 martie si 30 septembrie), sumele respective 
f�candu-se Venit 

la bugetul local al ora_ului Ovidiu, contravaloarea presta�iei urmând s� fie actualizat� anual cu rata infla�iei. 

(2) Neplata presta�iei de cätre superficiar, reprezentând 
contravaloarea constituirii dreptului de superficie, 

pe o perioad� mai mare de 6 luni, de la scaden�a prev�zut� la alin. (1) al art. 5, conduce la încetarea de drept a 

contractului, în condi�iile legii. 

Art.6 Beneficiarul dreptului de superficie va avea obliga�ia de a face toate formalit��ile necesare 

intabulärii dreptului de proprietate asupra construc�iei, în favoarea sa, în termen de 1 an de la data 

încheierii contractului de constituire a dreptului de superficie. Totodata, se va nota, în cartea funciara nr. 

112068 a ora_ului Ovidiu, dreptul de superficie asupra terenului. 

Art.7 (1) Se imputernice_te Primarul ora_ului Ovidiu, Scupra George, pentru a reprezenta ora_ul 

Ovidiu la perfectarea _i încheierea în form� autentic� a contractului de constituire a dreptului de superficie, 

eare va fi supus formalit��ilor de publicitate imobiliar�, conform prevederilor legale. 

(2) Toate taxele necesare incheierii în forma autentic� a contractului de superficie _i a înscrierii 

acestuia în Cartea Funciara, cad în sarcina superficiarului. 

Prezenta hot�râre se comunic� Primarului ora_ului Ovidiu, Institu�iei Prefectului-judetul Constan�a, _i 

tuturor factorilor interesa�i, în termen legal. 

Prezenta hot�râre a fost aprobat� cu 14 voturi ,pentru" �i 3 ab�inere de catre cei 17 consilieri locali 

prezen�i din totalul de 17 consilieri locali ale�i în fanc�ie. 
oP 

PRE�EDINTE DE �EDIN��, 
ESERGHEP ERDAL Or C AL 

a OvIDIU * 
CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR GENERAL U.A.T. 
ANTONIELAURA - LENA


