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HOTARAREA NR. 30/28.02.2022

privind aprobarea constituirii unui drept de

superficie, cu titlu oneros, prin licitatie publica

deschisa, asupra unui teren intravilan in suprafata de 9108 mp, situat in orasul Ovidiu, sat
Culmea, str. Locotent Barbat Spiridon FN, judetul Constanta, in scopul desfasurarii unor
activitati mixte de tip comert, industrie, productie si depozitare

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu îintrunit în edina

ordinara în data de 28.02.2022,

Avand in vedere:

Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de superficie, cu titlu oneros,
prin licitatie publica deschisa, asupra unui teren intravilan in suprafata de 9108 mp,
situat in orasul Ovidiu, sat Culmea, str. Locotent Barbat Spiridon FN, judetul Constanta,

in scopul desfasurarii unor activitati mixte de tip comert, industrie, productie si

depozitare;
Plan de situatie intocmit de TOPOGRAFICA CADASTRU S.R.L. prin ing. Valculescu

Adrian pentru imobilul in suprafata de 9108 mp, teren intravilan situat in orasul Ovidiu,
sat Culmea, str. Locotent Barbat Spiridon FN, judetul

Constanta;

Pozitia nr. 5 din Anexa la HCL Ovidiu nr. 164/21.12.2021 pentru atestarea apartenentei
la domeniul privat al ora_ului Ovidiu a unor imobile cu detinatia de terenuri intravilane

situate in raza UAT Ovidiu;

Referatul de aprobare al domnului primar, Scupra George, nr. 4664/28.02.2022;
Raportul compartimentului de resort nr. 4663/28.02.2022 întocmit de Seful serviciului
Juridic -APL, dra. Coli Felicia din cadrul Primriei

ora_ului Ovidiu;

Raportul de evaluare nr. 4661/28.02.2022 intocmit de expert tehnic judiciar evaluator

ANEVAR Curutz Stefan Andrei;
Tinand cont de:

Avizul de legalitate al secretarului general al unitatii administrativ-orasul Ovidiu;

Avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului

Ovidiu;
In conformitate

0
cu

pn

R

prevederile:

57/2019privind Codul administrativ
art. 693-701 din
Legeanr. 287/2009privind Codul civil; OVIDIU
oN
art. 354-355 din O.U.G. nr.

*

In temeiul dispozijilor art. 129, alin. (2) lit. c) coroborat cualin.(6)lit. (b), art. 139 alin.
(3) lit. g) si art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul admninistrativ;

HOTARASTE
Art. 1 Se aprob

constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica

deschisa, asupra unui teren intravilan in suprafata de 9108 mp, situat in satul orasul Ovidiu, sat Culmea,
str. Locotenent Barbat Spiridon FN, judetul Constanta, in scopul desfasurarii unor activitati mixte de tip
comert, industrie, productie si depozitare, teren ce face parte din domeniul privat al orasului Ovidiu,

conform pozitici nr. 5 din Anexa la HCL Ovidiu nr. 164/21.12.2021.

Art. 2 Se aproba Raportul de evaluare nr.4661/28.02.2022 intocmit de expert tehnic evaluator

ANEVAR Curutz Stefan Andrei, potrivit caruia pretul de pornire la licitatia publica deschisa pentru
constituirea dreptului de superficie asupra unui teren intravilan in suprafata de 9108 mp, situat in orasul

Ovidiu, sat Culmea, str. Locotenent Barbat Spiridon FN, judetul Constanta este de 678,14 lei/luna

(1ara TVA), calculat dupa cum

urmeaza:

22,33 lei/mp x 9108 mp =203.444 lei : 25 ani

=

8137,76 leilan

:12 luni -678,14 leiluna.
Art. 3 Se stabileste taxa de participare la licitatie in cuantum de 500 lei, Garantia de participare la

licitatie in cuantum de 5000 lei si costul Documentatiei de atribuire la 4,5 leil exemplar.
Art. 4 (1) Dreptul de superficie cu titlu oneros se constituie pe o durata de 25 de ani prin incheierea

unui contract in forma autentica.

(2) La implinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reinnoit, la solicitarea superficiarului,

printr-un

act aditional incheiat in forma

autentica, fara

durata totala de valabilitate

ca

a

contractului de

superficie sa depaseasca 99 de ani.
Art. 5

(1)

Pretul

superficiei

va

fi indexat anual

cu

rata inflatiei si se va achita pe toata durata de

valabilitate a contractului.

(2) Contravaloarea folosintei terenului

va

fi achitata lunar. Sumele datorate

se vor

plati prin ordin de

orasului Ovidiu.

plata in contul orasului Ovidiu sau numerar la casieria Primariei
intarziere conform Codului fiscal.
(3) Pentru plata cu intarziere se percep majorari si penalitati de
terenului se va proceda la executarea silita a
4) In caz de neplata a sumelor datorate pentru folosinta
debitorului pentru recuperarea sumelor datorate.

Art. 6 Dreptul de superficie se exercita in limitele si in conditiile actului constitutiv, titularul poate
si

obtina autorizatia de construire in termen

dispune in mod liber de dreptul sau si este obligat sa solicite
autentica.
de 36 de luni de la data incheierii contractului de superficie in forma
Art. 7

sa

una din urmatoarele
Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciara, pentru

pn

cauze:

*

(1) prin consolidare, dac terenul _i constructia devin proprietatea aceleia_i persoane;(2) prin pieirea construciilor sau urmare a desfiinrii acestora de ctrë _uperficiar;
(3) in cazul in care termenul nu va fi prelungit laexpirareàácéstuia
(4) în alte cazuri prevzute prevzute
La data încetrii

de lege.

contractului la expirarea termenului convenit superficiarul va rmâne

proprietarul tuturor investiiilor efectuate pe teren.

Art. 8 Se aprobä documentaia

de atribuire privind aprobarea constituirii unui drept de

superficie, cu titlu oneros, prin licitatie publica deschisa, conform anexei care fac parte integrant

din

prezenta hotrâre.
Art. 9 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot râri

se incredinteaz

Serviciul Juridic

APL din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 10 Comunicarea

Prezenta hot râre

consilieri locali prezeni

prezentei hotrâri

se

face

prin grija Secretarului general al

orasului Ovidiu.

de cátre cei 17
fost adoptat cu 11 voturi "pentru" si 6 "abtineri",
la sedinta ordinara din 28.02.2022 din totalul de 17 consilieri locali ale_i
a

în functie.
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