
                  ROMÂNIA 
        JUDEŢUL IALOMIŢA  

         CONSILIUL LOCAL 
   AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

  
H O T Ă R Â R E 

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros,  
asupra terenului în suprafață de 385 mp, număr cadastral 23179 înscris în Cartea 

funciară nr. 23179 în favoarea C. N. Poșta Română S.A. 
 

Consiliul Local al orașului Căzănești, județul Ialomița, întrunit în ședință ordinară din data 
de 28 IULIE 2021,  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 4299 din 15.07.2021 al Primarului orașului Căzănești; 
- adresa C. N Poșta Română S.A  nr. 102/8938/16.12.2020; 

 Examinând: 
 - raportul responsabilului cu patrimoniu nr. 4314 din 16.07.2021; 
 - avizul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniștii publice, drepturile 
cetățenilor nr. 14 din 26.07.2021; 
 - raportul de evaluare a imobilului întocmit de evaluatorul autorizat ANEVAR Lescae R. 
Stoica – I.I. din care rezultă că valoarea de piață a terenului este de 17.194 lei; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art.693-702 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, republicată,  cu modificările și completările ulterioare 
  - prevederile art.2 lit. a) și art.3 din Regulamentul privind procedura de 
acordare/constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul 
privat al Orașului Căzănești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.47/28.09.2015; 
 În temeiul art. 139 alin.(3), lit. g) precum și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. (1) Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului 
în suprafață de 385 mp, aparținând domeniului privat al orașului Căzănești, situat pe șos. 
București nr. 76, având numărul cadastral 23179, înscris în Cartea funciară nr. 23179, în favoarea 
C. N. Poșta Română S.A. 
  (2) Pe terenul prevăzut la alin. (1) este edificată construcția notată cu C1- înscrisă în Cartea 
funciară 23179, proprietatea C. N. Poșta Română S.A în cotă de 76/116, respectiv 76 mp.  
 (3) Terenul menționat în alin.(1) se identifică potrivit planului de amplasament și 
delimitare a imobilului ce este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Dreptul de superficie prevăzut la art.1 se constituie cu titlu oneros pe o perioadă de 
49 ani. 
 Art. 3. (1) Prețul superficiei este de 1,54 lei/mp/an și este calculat în conformitate cu art. 
17 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se indexează 
anual cu rata inflației, în baza indicelui de inflație comunicat de instituțiile abilitate. 



 (2) Neplata prestației sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la perceperea 
de majorări de întârziere, conform legislației fiscale privind creanțele bugetare, în vigoare la data 
plății. 

Art. 4. Se aprobă modalitatea de plată a prețului superficiei de către beneficiarul dreptului 
în două tranșe egale respectiv până la 31 martie şi 30 septembrie al anului în curs. 

Art. 5. Superficiarul are dreptul de a folosi terenul potrivit destinației sale, dobândind în 
acest sens și posesia, precum și dreptul de a dispune de substanța  în limitele impuse de necesitatea 
exploatării construcției edificate. 

Art. 6. Dreptul de superficie se stinge pentru una dintre următoarele cauze: 
a) la expirarea termenului;  
b) prin consolidare, dacă terenul și construcția devin proprietatea aceleiași persoane; 
c) prin pieirea construcției; 
d) prin acordul de voință, exprimat în scris al ambelor părți urmând a fi radiat din Cartea 

funciară. 
e) în alte cazuri prevăzute de lege. 
Art. 7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă 

doar cu înstrăinarea construcției edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a orașului Căzănești, 
înainte cu cel puțin 30 de zile calendaristice. 
 Art. 8. Cheltuielile pentru încheierea contractului și pentru îndeplinirea condițiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie în 
vederea notării contractului la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița. 
 Art. 9. Se împuternicește dl. Stelian Traian, primarul orașului Căzănești să semneze 
contractul de superficie, cu titlu oneros ce urmează a se încheia. 

Art. 10. Primarul orașului Căzănești, responsabilul cu patrimoniul, Compartimentul 
Juridic și Resurse Umane și C.N Poșta Română S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, cărora le va fi comunicată prin grija secretarului general al unității administrativ-
teritoriale. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                               Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                            Secretar General al UAT, 
 MOICEANU ALEXANDRU                                            OANCEA GEORGETA 

 
 
 

 
 
 
 
Nr. 64 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 28.07.2021 
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