
Anexa nr. I la Horararea Consiliului Judetean Ialomita nr. :/,2_ I PJ.os. 202.0 

DATE DE IDENTIFICARE 

Valoare 

Nr. Nr. Coduldc Denumtrea Elemente de indentlflcare de Anul Situafia 

crt. inventar clusificare bunului invcntar dobilndirii JuridicA 
(lei) 

H.C.J. nr. 

54/2010 
1 - - Teren Teren intravilan, situat in str. 61.818,00 2010 H.C.J. nr. 156/ 

intravilan Pacii, nr. 20B, lac. Urziceni, 29.09.2017 
jud. Ielcmita. Nr. cadastral: Carte funciara 

24062 nr. 

24062Urziceni 



Anexa nr. 2 
la Hotararea CJ Ialornita nr. � din :J..f. af":'2020 

JUDETULIALOMITA 
Nr. din 2020 

CONTRACT -CADRU DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS 

I. Partile: 

JUDETUL IALOMITA, cu sediul 1n municipiul Slobozia, Plata Revolutiei nr. l, judetul 
Ialomita, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro, cod fiscal 4231776, cod !BAN 

deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin Presedintele 

Consiliului Judetean Ialomita - domnul VICTOR MORARU, 1n calitate de proprietar, 
�i 
GHEORGHE NICOLAE cu domiciliul 1n municipiul Urziceni, str. Pacii, nr. 208, judetul 

Ialornita, C.N. P. , posesor al cartii de identitate seria_, nr. 
telefon: In calitate de superficiar, 

in conformitate cu: 
- prevederile art. 284 - 364 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificlirile �i cornpletarile ulterioare; 
- prevederile art. art. 555, art. 556, art. 693 - art. 702 din Codul civil; 
- prevederile art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare; 
- Hotararea Consiliului Judetean Ialornita nr. .2020 privind reglementarea regimului 

juridic al terenului in suprafata de 562,00 m.p., aflat 1n intravilanul municipiului Urziceni, 
am convenit, de comun acord, 1ncheierea prezentului Contract de superficie cu titlu oneros, 1n 

· · urmi\toarele conditii: 

II. Obiectul contractului 
Art. 1 Obiectul contractului 11 constituie asigurarea dreptului de folosinta asupra terenului 1n suprafata 
de 562,00m.p., situate 1n municipiul Urziceni, judetul Ialomita, identificat potrivit schitei din anexa la 
contract. Constituirea dreptului de superficie asupra terenului se face cu titlu oneros. 

ill Durata contractului 
Art. 2. (1) Dreptul de superficie cu titlu oneros asupra terenului mentionat la art l se constituie pentru o 
perioada de 49 ani. 
(2) La expirarea duratei superficiei beneficiarul dreptului de superficie, poate solicita cu 3 luni inainte de 
expirare, prelungirea contractului, cu revizuirea clauzelor. 
(3) Prelungirea se va face prin act aditional, cu aprobarea Consiliului Judetean Ialomita. 

IV Drepturile partilor 
Drepturile superficiarului 

Art. 3 (1) Dreptul de superficie constituit se exercita in limitele �i conditiile stabilite prin prezentul 
contract. 
(2) Superficiarul poate dispune 1n mod liber de dreptul sau, Cat tirnp constructia exista, dreptul de 
folosinta asupra terenului se poate lnstraina numai cu dreptul de proprietate asupra constructiei �i cu 
notificarea prealabila a proprietarului terenului cu 30 de zile calendaristice 1nainte. 



(3) Mostenitcrul/rnostenitorii de drept ai constructiei edificate pe teren vor prelua de drept �i superficia 
asupra terenului, cu toate drepturile �i obligatiile, 
(4) Superficiarul are dreptul de a fi informat asupra cuantumului la zi a sumei de plata datorata 
proprietarului terenului. In acest sens va putea solicita oricand proprietarului terenului, anterior datei 
scadente, si'i i se precizeze cuantumul sumei de plata. 

Drepturile proprietarului terenului 
Art. 4(1) Proprietarul terenului are dreptul de a Incasa plata reprezentand contrava]oarea folosintei 
terenului stabilita la art. 7 la termenele prevazute in contract. 
(2) Proprietarul are dreptul si'i inspecteze terenu! care constituie obiectul prezentului contract, verificand 
respectarea obligatiilor asumate de superficiar. 
(3) Proprietarul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de 
superficie, daca interesul national sau judetean o impune, potrivit hotararilor Consiliului Judetean 
Ialomita, 

V. Obllgatille partilor 
Obligatiile supeficiarului 

Art. 5(1) Superficiarul nu poate modifica constructia existenta pe teren la data incheierii contractului si 
nici adauga alte constructii utile acesteia, decat cu acordul proprietarului terenului �i numai cu 
respectarea Legii nr. 50/1991 privind ,autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. In caz contrar proprietarul terenului poate rezilia contractul, fiira 
interventia instantelor de judecata �i solicita demolarea constructiei/constructiiior, 
(2) Superficiarul este obligat si'i respecte sarcinile legate cu privire la protectia mediului �i sa asigure 
buna vecini'itate. 
(3) Superficiarul este obligat sii aduca la cunostinta proprietarului, in scris, cu 3 luni inainte de 
implinirea termenului, intentia de prelungire a contractului. 
(4) In cazul in care nu s-a indeplinit cerinta mentionata la alin. (3), la incetarea contractului prin 
ajungere la termen, este obligat si'i restituie terenul proprietarului liber de orice sarcini. 
(5) Superficiarul este obligat sii aduca la cunostinta proprietarului terenului orice acte sau fapte care 
aduc atingere dreptului de folosinta lini�titii si utila a terenului. 
(6) · Superficiarul este obligat ca in termen de 30 de zile de la semnarea prezentului contract sa se 
inregistreze la Serviciul de Impozite si Taxe al Prirnariei municipiului Urziceni in vederea impunerii la 
plata a taxei pe teren care reprezinta sarcina fiscals a acestuia, in conditii similare impozitului pe teren 
prevazut de lege. 
(7) Superficiarul este obligat sa plateasca pretul constituirii dreptului de superficie prevazut in contract 
in cuantumul prevazut expres la art.7 de proprietarul terenului, iar in caz de intarziere sa achite majorari 
calculate conform art, 7 alin 4. 
(8) Superficiarul are obligajia de a plati la Serviciul de Impozite �i Taxe al Prirnariei municipiuui 
Urziceni contravaloarea taxei pe teren in conformitate cu legislatia invigoare. Neindeplinirea culpabila a 
obligatiei conduce la rezilierea contractului de superficie. Rezilierea va putea interveni prin declaratia de 
reziliere notata in Cartea funciara 
(9) Superficiarul are obligatia de a suporta toate cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie 
cu titlu oneros si cheltuielile privind indeplinirea conditiilor de publicitate imobiliara prevazute de lege. 
(10 ) Se interzice superficiarului sa incheie orice acte sau conventii privind cedarea dreptului de 
folosinta constituit prin contract sub sanctiunea rezilierii contractului, cu exceptia vanzarii constructiei 
edificate cu instiintarea proprietarului terenului �i preluarea de cumparator a superficiei cu titlu oneros in 
conditile prezentului contract. 

Obligatiile proprietarului terenului 
Art. 6. (1) Proprietarul terenului este obligat sa nu ii tulbure pe superficiar in exercitiul drepturilor 
rezultate din prezentul contract. 
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(2) Proprietarul terenului este obligat sii notifice superficiarul despre aparitia oricaror imprejurari de 
natura sii aduca atingere drepturilor superficiarului precum �i in situatia in care interesul national sau 
judetean impune restituirea terenului. 

Cap. VI Pretul contractnlui. Modalitati de platii. Termene de platii. Efectele nerespectiirii 
obligatiilor de platii. 
Art. 7 (1) Superficiarul datoreaza 520 euro/an �i se actualizeaza cu indice]e de inflatie comunicat de 
Institutul National de Statistics. 
(2) Plata superficiei se face in lei, la cursul oficial din ziua platii, in contul Consiliului Judetean Ialomita 
sau la casierie. 
(3) Valoarea superficiei se plateste in doua transe egale la 31  martie, respectiv 31  octombrie a fiecarui an. 
(4) Pentru primul an de superficie valoarea acesteia se plateste in termen de 30 de zile de la semnarea 
contractului de superficie, proportional cu folosinta, 

(5) Pentru neplata la termenele prevazute la alin. (3) �i (4), superficiarul va plati majoriiri de intarziere in 
procent de 0, 15% pe zi, incepand cu ziua imediat urmiitoare termenului de scadenta �i panii in ziua stingerii 
obligatiei, inclusiv . 

Cap. VI iucetarea contractulul de superficie. Efectele incetiirii superficiei 
Art. 8(1) Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciara, pentru una dintre urmatcarele 
cauze: 
a) la expirarea termenului; 
b) prin consolidare, daca terenul si construcria devin proprietatea aceleiasi persoane; 
c) prin pieirea constructiei; 
d) neplata a trei rate consecutive; 
e) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre proprietarul 
terenului. In aceasta situatie proprietarul terenului va notifica de indata intentia de a denuta unilateral 
contractul de superficie si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura; 
f) prin reziliere, de catre proprietarul terenului in cazul neexecutarii obligatatilor contractuale ale 
superficiarului in termenele stabilite sau al incapacitarii indeplinirii acestora. 
g) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 5 alin. 1 si alin.10, art.S lit. d), se sanctioneaza cu 
desfiintarea de plin drept a contractului, fara somatie sau punere in intiirziere �i fiirii interventia instantei 
judecatoresti, proprietarul terenului avand dreptul sii demoleze constructia edificata si sii aduca terenul la 
starea initiala pe cheltuiala superficiarului 
h) in alte cazuri prevazute de lege. 
(2) In cazul in care dreptul de superficie s-a stins prin consolidare, dezmembramintele consimtite de 

.. superficiar se mentin pe durata pentru care au fost constituite, dar nu mai tarziu de lmplinirea termenului 
initial al superficiei. 
(3/ In cazul stingerii dreptului de superficie prin pieirea constructiei drepturile reale care greveaza 
dreptul de superficie se sting. 
( 4) Ipotecile niiscute cu privire la nuda proprietate asupra terenului pe durata existentei dreptului de 
superficie se mentin asupra dreptului de proprietate reintregit. 
(5) La incetarea, din orice cauza, a contractului de superficie, terenul care constituie obiectul 
contractului va fi restituit gratuit �i liber de orice sarcini proprietarului terenului. 

Cap. VII. Forja majorii cazul fortuit 
Art.9. Farta majora si cazul fortuit exonereaza partile de raspundere in cazul executarii 
necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. 
Art.I 0.(1 ) Prin forta majorii, in sensul prezentului contract de superficie, se intelege un evenirnent 
independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa lncheierea contractului �i care 
impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. 
(2) Prin caz fortuit se inteleg acele imprejurari care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului 
si care nu implicit vinovatia partilor, dar care nu Intrunesc caracteristicile fortei majore. 
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Cap. VIII. Notificarile intre piirp 
Art.11.(1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresatii de una dintre pilf\i, celeilalte 
este valabil indeplinita dacii va fi transmisa la adresele mentionata la Cap. I. al prezentului contract. 
(2) Daca notificarea se trimite prin fax, e-mail ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in 
care a fost expediat. 

Cap. IX. Litigil 
Art.] 2. (1 ) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din interpretarea, executarea ori incetarea 
prezentului contract de superficie urmeaza a fi rezol vate pe cale amiabila . 
(2)In cazul in care nu este posibiia rezolvarea pe cale amiabila sau partile nu ajung la un acord, 
solutionarea litigiilor se face de catre instanta juclecatoreasca cornpetenta. 

Cap. X. Clauze finale 
Art.13. (l)Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile 
contractante. 
(2) Prezentul contract a fast incheiat azi , in 2 exemplare originale, din care unul pentru 
superficiar � ii unul pentru proprietarul terenului, 

PROPRIETAR 

JUDETULIALOMITA 

PRE1;lEDINTELE 
CONSILIULU{ JUDETEAN IALOMITA 

VICTOR MORARU 
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SUPERFICIAR 

GHEORGHE NICOLAE 


