
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTARÂRE 

 

privind aprobarea Regulamentului privind constituir ea 
dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor din domeniul privat al comunei 

Vînători-Neamț 
 

Consiliul local al comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având in vedere:  
-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători-Neamţ, înregistrată sub nr. 1069 din 
10.03.2017 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii Publice, Administrarea 
Domeniului Public şi Privat, înregistrat sub acelaşi număr; 

- Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 551 pct.2-6 şi art. 693-702 din Legea nr 287/2009 privind Codul Civil cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.12, alin. (3) din Ordinul ANCPI nr.700/2014 privind aprobarea 
regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidențele de cadastru şi cartea funciară; 
 
In temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. c), ale art. 45 alin. (3) şi ale art. 123, alin. (1) şi 

(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  Se aprobă Regulamentul privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
asupra terenurilor din domeniul privat al comunei Vînători-Neamț, potrivit Anexei nr. 1, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 . La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea reglementărilor 
locale cu caracter contrar. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei 
comunei Vînători-Neamţ şi pe pagina web www.vinatorineamt.ro  

Art.4.  Secretarul comunei va prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor  interesate. 
Nr.44 
Din 27.04.2017 

Preşedinte de şedintă: 
Consilier, Aurica DASCĂLU-GAVRIL 

                                                                                                                
                                                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                              Secretar, 
                                                                                               Alina Iuliana FLOŞ 

Total consililieri :15 
Prezenti :   15                                                                                                                                                                        
 Pentru  :   15                                                                                                                                            
 Împotriv ă:-                          
 Abtineri :-                                                                                                   
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