
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
 

HOTARÂRE 
 

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului din 
domeniul privat al comunei Vînători-Neamț în suprafața de 593 m.p., în 

favoarea domnului Bălțătescu Vasile 
 

Consiliul local al comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere:  
-Cererea domnului Bălțătescu Vasile, înregistrată cu nr. 1535 /2017; 
-Hotărârea Judecătoriei Tîrgu Neamț nr. 1647/2016 din 05.12.2006 prin care s-a 

constatat dobîndirea prin construcție, de către Bălțătescu Vasile, a dreptului de proprietate 
asupra casei de locuit edificată pe terenul cu suparafața de 593 m.p; 

-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători-Neamţ înregistrat sub nr. 2200 
din 18.05.2017 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. 693-702 din Legea nr 287/2009 privind Codul Civil cu modificările 
şi completările ulterioare;  

-Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
cu modificările şi completările ulterioare 

-Prevederile Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 
oneros asupra terenurilor din domeniul privat al comunei Vînători-Neamț, aprobat prin 
Hotărîrea Consiliului Local Vînători Neamț nr. 44 din 27.04.2017; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 
Consiliului local; 

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 constituirea dreptul de superficie cu titlu oneros, fără licitație 
publică asupra unei suprafețe de teren de 593 m.p, aparținînd domeniului privat al comunei 
Vînători-Neamț, teren situat în sat. Vînători-Neamț, punctul Fagi, cu destinație: teren curți 
construcții intravilan în favoarea domnului Bălțătescu Vasile, conform anexei 1, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2 . Se aprobă încheierea contractului privind constituirea dreptul de superficie cu 
titlu oneros, fără licitație publică asupra unei suprafețe de teren de 593 m.p aparținînd 
domeniului privat al comunei Vînători-Neamț, teren situat în sat. Vînători-Neamț, punctul 



Fagi, cu destinație: teren curți construcții intravilan cu Bălțătescu Vasile, avînd următoarele 
vecinătăți:  

Nord-prund Ozana,  
Est- Chiperi Ionut și Foșalau Constantin,  
Sud- Tugui Anica,  
Vest- drum de acces 
Art.3 . Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se constituie pe un termen de 10 ani. 
Art.4.  Prețul ce va fi achitat pentru acordarea dreptului de superficie va fi de 0,05 lei 

mp/lună și va fi plătit în tranșe semestriale , dar nu mai tirzîu de data de 25 a ultimei luni din 
semestrul respectiv.  

Prețul superficiei se va actualiza la 1 ianuarie a fiecărui an cu rata inflației. 
Art.5 . Se aprobă proiectul contractului de constituire a dreptul de superficie, conform 

anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.6 . Se împutenicește primarul com Vînători-Neamț să semneze în formă autentică 

contractul de constituire a dreptul de superficie.  
Art.7 . Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros şi 

îndeplinirea condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de 
beneficiarii dreptului de superficie cu titlu oneros. 

Art.8.  Cu aducerea la începlinire a prezentei Hotărîri se încredințează 
Compartimentul Administrarea Domeniului Pubic și Privat și Biroul Impozite și Taxe  din 
cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Vînători-Neamț. 

Art.9.  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 

Nr. 48 
Din  25.05.2017                        

Preşedinte de şedintă: 
Consilier, Aurica DASCĂLU-GAVRIL 

 
                                                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
   
 
 

  
 
 
  
 Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   15 
   Pentru  :   15   
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                 

 



 


