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PROIECT DE HOTARARE NR. /G privind reglementarea regimului juridic al terenului tn suprafatii de 562,00 m.p., a/lat in intravilanul municipiului Urziceni 

/0361 Ma.2.tJ -M din ,l,lOI.2020 al Presedintelui Consiliului 
I 

Consiliul Iudeteon talomiia, Avand in vedere: - Referatul de aprobare nr. 
Iudetean lalomita, 

Exorninand: - solicitarea domnului Gheorghe Nico/ae inteqlstrotii la Consiliul Iudetean totomito sub nr. 33541/2020- din 17.02.2020; - cartea funciarii nr. 24062; 
- Sentinia civilii nr. 250 din 28.02.2008 o Judeciitoriei Urziceni in dosarul nr. 1797/330/2007; - Sentinta civilii nr. 504 din 05.04.2016 a Judeciitoriei Urziceni in dosarul nr. 2391/330/2015; - Oecizia nr. 954A din 13.10.2016 a Tribunalu/ui talomiio in dosarul nr. 2391/330/2015; - Raportul de evaluare nr. 10586/2019/V din 16.05.2019, efectuatii de un expert ANEVAR; - Raportul de specialitate nr. /O?;'tS ?OZ.0- 0 din Jg OJ.2020 al Directiei Achizitii �i Servicii Pub/ice; I - Avizul nr. din al Comisiei econornico-jinonciarii, proteciia mediului s! 

turism; - Avizul nr. din al Comisiei juridice, de disciplinii, drepturi, obtiqatii s! 
incompotibilitiui: 

- Avizu/ nr. din al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare reqionalii, protectia mediului si turism; 
In conformitate cu: 

- prevederi/e art. 284 - 364 din ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codu/ administrativ, cu modificiirile si completiirile ulterioare; 
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- prevederile art. art. 555, art. 556, art. 693 - art. 702 din Codul civil; 
- prevederile art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executorii lucriuilor de 

construciii., republicatii, cu modificiiri!e $i completiirile ulterioare, 

In temeiul art. 196 a/in. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile st completiirile ulterioare, 

H O T A R A $ T E :  

Art.l Se aoroba trecerea din domeniu/ public al Iudetului totomito in domeniul privat al 

Judetului /alomita ?i administrarea Consiliului Judeiean tolomiio a terenu/ui tn suprafata de 

562,00 m.p. situat in intravilanul municipiului Urziceni, cu datele de identificare previizutii in 

anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotiirtire. 

Art. 2 {l} Se oprobii constituirea dreptului de supetficie cu titlu oneros asupra terenului 

previizut la art. 1 tn Javoarea domnului Gheorghe Nicolae, pentru o perloodti de 49 ant, cu 

posibilitate de prelungire cu acordul Consiliului Iudetean talomita. 

{2} Valoarea superfitiel este de 520 euro/an $i se octuotizeaza anual cu indice/e de inflatie 

comunicat de lnstitutul National de Statisticii. 

{3} Plata superficiei se face in lei, la cursul oficial din ziua platii. 

(4) Valoarea superficiei se plate$te tn douti transe egale la 31 martie, respectiv 31 octombrie 

a fieciirui an. 
(5) Pentru primul an de superficie valoarea acesteia se plate$te tn termen de 30 de zile de la 

semnarea contractului de superficie, proportional cu durata . 

Art. 3 Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea [unciarii, pentru una dintre 

urmiitoarele cauze: 

a) la expirarea termenului; 

b) prin consolidare, daca terenul ?i constructia devin proprietatea oceleiasi persoane; 

c) prin pieirea constructiel; 

d} in alte cazuri previizute de contract. 

Art. 4 Se aproba modelul - cadru al contractului de supetficie cu titlu oneros, previizut tn 

anexa nr. 2 care face parte inteqrtmtii din prezenta hotiirare. 

Art. 5(1} Se imputerniceste Presedintele Consiliului Iudeteon tatomna sci semneze la notar 

actul juridic prin care se constituie dreptul de superficie pe suprafoto previuutii la art. 1 in 

[ovoarea domnului Gheorghe Nicolae. 

{2) Plata taxelor notariale $i de publicitate imobltiorii �i cadastru se suoorto de superficiar. 

Art. 6 Prevederile prezentei hotarari var Ji aduse la indeplinire de ciitre directiile implicate 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Iudetean talomito, punerea in aplicare fiind 

asiqurotii de presedinte!e Consiliului Iudetean tatomita. 
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Art. 7 Prezenta hotiutire devine obligatorie Ji produce efecte de la data aducerii la 

cunostinto publica. 

Art. 8 Prin grija Secretarului General al Iudetutui totomita, prezenta hotarare va Ji 

comunicotii dlrectlilor de specialitate implicate, domnului Gheorghe Nicolae, Primiiriei 

municipiului Urziceni, tnstitutiei PreJectului - Judeiul totomtta, utrntind a Ji pubticatii pe site-ul 

Consiliului Judeteon talomita. 

PRE$EDINTE, 

VICTOR MORARU 

Avizat, 

Secretarul General al judetului talomlta 

Adrian Robert JONESCU 

Rd./Oc. 

TGV 
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Anexa nr. 1 la Horararca Consiliului Judetean Ialornita nr. 

DATE DE IDENTIFICARE 

Valoare 

Nr. Nr. Codul de Denumlrea Elemente de indentificare de Anul Situafia 

crt. inventar clasificare bunului inventar dobiindirii Juridic� 
(lei) 

H.C.J. nr. 

54/2010 
I - - Tcren Teren intr avilan, situat instr. 61.818,00 2010 H.C.J. nr. 156/ 

intravilan Pacli, nr. 20B, loc. Urziceni, 29.09.2017 
jud. Iulcmita. Nr. cadastral: Carte funciarA 

24062 nr. 

24062Urziceni 



Anexa nr. 2 
la Hotararea CJ Ialomita nr. __ din 2020 

JUDETULIALOMITA 
Nr. din 2020 

CONTRACT -CADRU DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS 

I. Partlle: 

JUDETUL IALOMITA, cu sediul ill municipiul Slobozia, Piata Revolutiei nr.l , judetul 
Ialomita, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro, cod fiscal 4231776, cod IBAN 

deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin Presedlntele 
Consilinlui Judetean Ialomita - domnul VICTOR MORARU, in calitate de proprietar, 

�i 
GHEORGHE NICOLAE cu domiciliul in municipiul Urziceni, str. Pacii, nr. 20B, judetul 

Ialomita, 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 modificarile �i cornpletarile ulterioare; 
. - prevederile art. art. 555, rut. 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 completarile ulterioare; 

- Hotararea Consiliului Judetean lalomita nr. .2020 privind reglementarea regimului 
juridic al terenului in suprafata de 562,00 m.p., aflat ill intravilanul municipiului Urziceni, 
am convenit, de comun acord, incheierea prezentului Contract de superficie cu titlu oneros, ill 

urmatoarele conditii: 

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

m Durata contractului 
Art. 2. (1) Dreptul de superficie cu titlu oneros asupra terenului mentionat la rut l se constituie pentru o 
perioada de 49 ani. 
(2) La expirarea duratei superficiei beneficiarul dreptului de superficie, poate solicita cu 6 luni inainte de 
expirare, prelungirea contractului, cu revizuirea clauzelor. 
(3) Prelungirea se va face prin act aditional, cu aprobarea Consiliului Judetean Ialornita. 

IV Drepturile piirtilor 
Drepturile superflciarului 

Art. 3 (1) Dreptul de superficie constituit se exercita in limitele si conditiile stabilite prin prezentul 
contract. 
(2) Superficiarul poate dispune in mod liber de dreptul sau. Cat timp constructia exista, dreptul de 
folosinta asupra terenului se poate instraina numai cu dreptul de proprietate asupra constructiei si cu 
notificarea prealabila a proprietarului terenului cu 30 de zile calendaristice inainte. 
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(3) Mostenitorul/mostenitorii de drept ai constructiei edificate pe teren vor prelua de drept si superficia 
asupra terenului, cu toate drepturile si obligatille. 
(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, sii i se precizeze cuantumul sumei de plata, 

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

V. Obligatiile partilor 
Obligatiile supeficiarului 

Art. 5(1) Superficiarul nu poate modifica constructia existents pe teren la data incheierii contractului �i 
nici adauga alte constructii utile acesteia, decat cu acordul proprietarului terenului �i numai cu 
respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii Iucrarilor de constructii, republicata, cu 
rnodificarile si completarile ulterioare. in caz contrar proprietarul terenului poate rezilia contractul, fiira 
interventia instantelor de judecata si solicita demolarea constructiei/constructiiior. 
(2) Superficiarul este obligat sa respecte sarcinile legate cu privire la protectia mediului si sa asigure 
buna vecinatate. 
(3) Superficiarul este obligat sa aduca la cunostinta proprietarului, ln 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 sa restituie terenul proprietarului liber de orice sarcini. 
(5) Superficiarul este obligat sii aduca la cunostinta proprietarului terenului orice acte sau fapte care 
aduc atingere dreptuiui de folosinta lini�titii �i utilii a terenului. 
(6) · Superficiarul este obligat ca Iu termen de 30 de zile de' la semnarea prezentului contract sa se 
inregistreze la Serviciul de lmpozite si Taxe al Primariei rnunicipiului Urziceni in vederea impunerii la 
plata a taxei pe teren care reprezinta sarcina fiscala a acestuia, in conditii similare impozitului pe teren 
prevazut de lege. 
(7) Superficiarul este obligat sii plateascii pretul constituirii dreptului de superficie prevazut in contract 
111 cuantumul prevazut expres la art.7 de proprietarul terenului, iar in caz de intarziere sii achite majoriiri 
calculate conform arr. 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 lnvigoare. Neindeplinirea culpabila a 
obligatiei conduce la rezilierea contractului de superficie. Rezilierea va putea interveni prin declaratia de 
reziliere notatii ln Cartea funciarii 
(9) Superficiarul are obligatia de a suporta toate cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie 
cu titlu oneros �i cheltuielile privind indeplinirea conditiilor de publicitate imobiliara previizute 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 vanziirii constructiei 
edificate cu instiintarea proprietarului terenului si preluarea de curnparator a superficiei en titlu oneros in 
conditile prezentului contract. 

Obligatiile proprietarului terenului 
Art. 6. (1) Proprietarul terenului este obligat sa nu il 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 imprejuriiri de 
natura sa aduca atingere drepturilor superficiarului precum si 1n situatia tn care interesul national sau 
judetean impune restituirea terenului. 

Cap.VI Pretul contractului. Modalitiiti de platii. Termene de platii. Efectele nerespectiirii 
obligatiilor de plati'i. 
Art. 7 (1) Superficiarul datoreaza 520 euro/an si se actualizeaza cu indicele de inflatie comunicat de 
Institutul National de Statistica, 
(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 3 1  martie, respectiv 31  octombrie a fieciirui an. 
(4) Pentru primul an de superficie valoarea acesteia se plateste in termen de 30 de zile de la sernnarea 
contractului de superficie, proportional cu folosinta. 
(5) Pentru neplata la termenele previizute la alin. (3) �i (4), superficiarul va pliiti majoriiri de Intftrziere ln 
procent de 0, 15% pe zi, incepand cu ziua irnediat urmatoare termenului de scadenta si piinii 1n ziua stingerii 
obligatiei, inclusiv . 

Cap. VI incetarea contractului de superficie. Efectele incetiirii superficiei 
Art. 8(1) Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciara, pentru una dintre urmiitoarele 
cauze: 
a) la expirarea termenului; 
b) prin consolidare, dacii terenul si constructia devin proprietatea aceleiasi persoane; 
c) prin pieirea constructiei; 
d) neplata a trei rate consecutive; 
e) 111 cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilateralii de catre proprietarul 
terenului. In aceasta situatie proprietarul terenului va notifica de !ndatli intentia de a denuta unilateral 
contractul de superficie �i va face rnentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura; 
f) prin reziliere, de catre proprietarul terenului ill cazul neexecutarii obligatatilor contractuale ale 
superficiarului in termenele stabilite sau al incapacitatii indeplinirii acestora. 
g) nerespectarea obligatiei previizute la art. 5 alin. 1. si alin.l O, art.S lit. d), se sanctioneaza cu 
desfiintarea de plin drept a contractului, fara somatie sau punere !n Intarziere �i farii interventia instantei 
judecatoresti, proprietarul terenului avand dreptul sa demoleze constructia edificata si sa aduca terenul la 
starea iniµalii pe cheltuiala superficiarului 
h) ill 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 implinirea 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 nascute 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, terenuJ care constituie obiectul 
contractului va fi restituit gratuit si liber de orice sarcini proprietarului terenului. 

Cap. VII. Forja majorii cazul fortuit 
Art.9. Farta majora si cazul fortuit exonereaza partile de riispundere in cazul executiirii 
necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. 
Art.10.(1 ) Prin forta majora, Ill sensul prezentului contract de superficie, se iutelege un eveniment 
independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabiJ, aparut dupa incheierea contractului §i care 
impiedica partile sii-§i execute obligatiile asumate. 
(2) Prin caz fortuit se inteleg acele imprejurari care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului 
si care nu implies vinovatia piirfilor, dar care nu intrunesc caracteristicile fortei majore. 
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Cap. VIII. Notificarile intre piirti 
Art.11.(1) in acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre paf!i, celeilalte 
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresele mentionata la Cap. I. al prezentului contract. 
(2) Daca notificarea se trimite prin fax, e-mail ea se considerii primita in prima zi lucratoare dupii cea Ill 
care a fost expediat. 

Cap. IX. Litigii 
Art.12. (1 ) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din interpretarea, executarea ori lncetarea 
prezentului contract de superficie urmeaza a fi rezolvate pe cale amiabilii . 
(2)In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabilii sau partile nu ajung la un acord, 
solutionarea litigiilor se face de catre instanta judecatoreasca competentii. 

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

PROPRIETAR 

.nJDETULIALOMITA 
' ' 

PREl}EDINTELE 
CONSILIULU� JUDETEAN IALOMITA 

VICTOR MORARU 

4 

SUPERFICIAR 

GHEORGHE NICOLAE 
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PRESEDINTE 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind reglementarea regimului juridic al terenului in suprafata de 

562,00 m.p., aflat in intravilanul municipiului Urziceni 

Prin proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialornita se propune 
reglementarea regimului juridic al terenului in suprafata de 562,00 m.p., aflat in intravilanul 
municipiului Urziceni. 

Propunerea este fundamentata prin dispozitiile art. 284 - 364 din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile �i cornpletarile ulterioare si 
prevederile art. art, 555, art. 556, art. 693 - art. 702 din Codul civil, prin care sunt reglementate 
regulile specifice proprietatii publice �i private a statului sau unitatilor adrninistrativ teritoriale 
dezmembramintele dreptului de proprietate privata, in cazul de fa\li superficia. 

Necesitatea reglementarii juridice a terenului in cauza, cu. datele de. identificare din .anexa 
nr. I la proiectul de hotarare este generata de punerea in aplicare a unor hotarari judecatoresti 
coroborate cu edificarea unei constructii cu destinatia de locuinta in baza unei autorizatii de 
constructie, pe terenul proprietate publica al Judetului Ialomita. 

Astfel, in baza hotararii judecatoresti nr. 250/28.02.2008 pronuntata de Judecatoria Urziceni, 
rlimasii definitiva si irevocabila prin neapelare, instanta a constatat ca dl. Gheorghe Nicolae este 
proprietarul unei suprafete de 560,00 mp situata in municipiul Urziceni, in fapt acest teren se afla in 

proprietatea publica a Judetului Ialomita, asa cum o demonstreaza expertiza de la dosar. Judetul 
Ialomita nu a fost parte in aces! dosar, neputand sii-�i apere dreptul de proprietate asupra acelui 
teren. 

Pe terenul in cauza a fost edificata o constructie cu destinatia de locuinta in baza unei 
autorizatii de construire nr. 45/07.08.2014 emise de catre Prirnaria Municipiul Urziceni, ce apartine 
domnului Gheorghe Nicolae, fiind considerat constructor de buna credinta. 

Judetul Ialornita a revendicat in instanta dreptul de proprietate si prin Sentinta civila nr. 504 
din 05.04.2016 a Judecatoriei Urziceni, ramasli definitiva prin Decizia Tribunalului Ialomita nr. 954 
A din 13 .l0.2016, domnul Gheorghe Nico Jae a fost obligat sii lase judetului Ialomita in deplina 
proprietate �i posesie suprafata de 562,00 mp, situata In strada Pacii, nr. 20B, municipiul Urziceni, 
ocupata �i folosita prin constructia unei case de locuit proprietate personala, Urmare acestei sentinte 
civi!e ramasa definitiva, s-a intreprins actiunea prin care s-a solicitat proprietarului constructiei sii 
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execute de buna voie hotararea judecatoreasca, prin care a fost obligat sii lase in deplina proprietate 
�i posesie suprafata ocupata, 

Domnului Gheorghe Nicolae a depus cererea inregistrata la Consiliul Judetean Ialomita sub 
nr. 33541/2020- din 17.02.2020 prin care solicits iucheierea unui contract de superficie, neavand 
posibilitatea sii achizitioneze terenul Ia valoarea stabilita prin Raportul de evaluare nr, 10586/2019- 
V din 16.05.2019, efectuata de un expert ANEVAR. 

in vederea reglementarii situatiei propun trecerea suprafetei de 562,00 m.p. din domeniul 
public al Judetului Ialomita in domeniul privat al Judetului Ialomita si administrarea Consiliului 
Judetean Ialomita, in vederea incheierii unui contract de superficie cu domnul Gheoeghe Nicolae, 
pentru o durata de 49 ani, motivat de faptul ca acesta a construit in baza unei autorizatii de 
constructie si a unei sentinte judecatoresti. 

Valoarea superficiei este stabilita conform prevederilor art. 17 din Legea 50/1991 privind 
autorizarea executiirii lucrarilor de constructii, cu rnodificarile �i cornpletarile ulterioare ,,limita 
minima a pretului concesiunii se stabileste, dupd caz, prin hotdrdrea consiliului judetean, a 
Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, astfel fncdt sd asigure 
recuperarea in 25 de ani a pretului de vdnzare al terenului, in conditii de piatd, la care se adaugd 
costul lucrdrilor de infrastructurd aferente". 

In proiectul de hotarare sunt reglementate toate aspectele privind contractul de superficie care 
urmeaza a fi incheiat fotre piir(i, drepturile si obligatiile acestora. 

Avand in vedere ca proiectul de hotarare indepli?e�te conditiile de necesitate �i oportunitate, 
propun Consiliului Judetean Ialornita adoptarea sa in forpta si continutul prevazute in proiect. 

PRES�DINtE, 
VICTO�\MOIµRU 

Redactat 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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DIRECTIA ACHIZITD $1 PA TRIMON!U 

Raport la proiectul de hotarare privind reglementarea regimului juridic 

al terenului in suprafata de 562,00 mp, aflat in intravilanul 

municipiului U rziceni 

Potrivit art.286 alin. (1) �i (3) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art. 136 
alin.(3) din Constitutie, din cele stabilite ill anexele nr. 2-4 �i din orice alte bunuri 
care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public, �i sunt dobandite 
de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin unul dintre modurile prevazute 
de lege. 

Domeniul public al judetului este alcatuit din bunurile declarate ca atare prin 
hotarare de consiliu judetean prevazute ill anexa nr. 3 a Codului administrativ, 
precum si din alte bunuri de uz sau de interes public judetean, daca nu sunt declarate 
prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes national. 

Consiliul Judetean Ialomita detine ill domeniul public al judetului un teren ill 

suprafata de 562,00 mp, identificat prin cartea funciara nr. 24062 Urziceni, situat 'in 

intravilanul municipiului Urziceni, str. Pacii, nr. 20B. 
in anul 2008 'in baza hotararii judecatoresti nr. 250/28.02.2008 pronuntata de 

Judecatoria Urziceni, ramasa definitiva si irevocabila prin neapelare, instanta a 
constatat ca di. Gheorghe Nicolae este proprietarul unei suprafete de 560,00 mp 
situata 'in municipiul Urziceni. Precizam faptul ca judetul Ialomita nu a fost parte 111 
acest dosar, neputand sa-si apere dreptul de proprierate asupra acelui teren. 

Pe acest teren a fost edificata o constructie ce apartine domnului Gheorghe 
Nicolae 111 baza unei autorizatii de construire nr. 45/07.08.2014 emise de catre 
Primaria Municipiul Urziceni, fiind considerat constructor de buna credinta, 

Prin sentinta civila nr. 504 din 05 .04.2016 a Judecatoriei Urziceni, ramasa 
definitiva prin Decizia Tribunalului Ialomita nr. 954 A din 13.10 .20 16 ,  domnul 
Gheorghe Nicolae a fost obligat sa lase judetului Ialomita 'in deplina proprietate si 
posesie suprafara de 562,00 mp, situata 'in strada Pac ii, nr. 20B, municipiul Urziceni, 
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ocupata �i folosita prin constructia unei case de locuit proprietate personala. Unnare 
acestei sentinte civile ramasa definitiva, s-a intreprins actiunea prin care s-a solicitat 
proprietarului constructiei sa execute de buna voie hotararea judecatoreasca, prin 
care a fost obligat sa lase 'in deplina proprietate si posesie suprafata ocupata, 

Situatia a fost prezentata 'in plenul sedintei Consiliului Judetean Ialomita, la 
ace! moment majoritatea consilierilor judeteni agreind varianta de a oferi dlui. 
Gheorghe Nicolae posibilitatea de a i se constitui un drept de superficie cu titlu 
oneros asupra acelui teren, sau eventual de a i se vinde acel teren la pretul pietei, 

Mentionam faptul ca 'in luna mai 2019 a fost intocmit Raportul de evaluare nr. 
10583/2019-V din 16 .05 .2019, de catre un expert ANEV AR prin care a fost stabilita 
valoarea de piata a acestui teren la suma de 13.000 euro. 

Prin adresa nr. 3541/2020 din 17 .02.2020, subsemnatul Gheorghe Nicolae 
solicits incheierea unui contract de superficie, neavand posibilitatea financiara de a 
cumpara aceasta suprafata de teren. 

Avand in vedere cele prezentate prin proiectul de hotarare supus aprobarii se 
solicita trecerea · din domeniul public 'in domeniul privat, 'in baza art .361 din 
Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 a terenului 'in suprafata de 562,00 mp, situat 111 str. 
Pacii, nr. 20B, localitatea Urziceni, jude] Ialomita, 

De asemenea propunem constituirea dreptului de superficie pe suprafata sus 
mentionata, in baza art. 693- 702 din Noul Cod Civil, 'in favoarea di. Gheorghe 
Nicolae pentru o perioada de 49 de ani sau mostenitorilor legali ai acestuia. 

Potrivit prevederilor art, 17 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii, cu modificarile �i completarile ulterioare ,,limita minima a 
pretului concesiunii se stabileste, dupa caz, prin hotararea consiliului judetean, a 
Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, astfel incat sa 
asigure recuperarea in 25 de ani a pretului de vanzare al terenului, 'in conditii de 
piata, la care se adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente". 
Valoarea superficiei aferenta este de 520 euro/an la cursul valutar din ziua platii, 
valoare care va fi indexata anual cu rata inflatiei, propunand ca plata sa se faca ln 
doua transe egale platite la 30 martie �i 30 octombrie. 

Anexarn datele de identificare ale terenului ce face obiectul prezentului raport. 
Fata de cele aratate mai sus, propunem promovarea proiectului de hotarare in 

vederea dezbaterii �i aprobarii acestuia. 

Director executiv, 
Gheorghe PROCA 


