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H O T Ă R Â R E A NR 47/28 august 2020 

 

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri 

inventariate în domeniul privat al comunei Bucov în favoarea unor persoane fizice 

 

 

 

Consiliul Local al comunei Bucov , întrunit în ședință ordinară azi 28 august 2020 

Având în vedere: 

Cererea dnei Usurelu Mihaela Alina cu privire la încheierea unui contract de superficie  pentru 

terenul din imediata vecinătate a proprietății dumneaei înregistrată la primăria Bucov sub nr. 

12959 /26.08.2020, 

Cererea dlui Iancu Ion domiciliat în comuna Bucov prin care solicită încheierea unui contract de 

superficie  pentru terenul din imediata vecinătate a proprietății dumnealui înregistrată la primăria 

Bucov sub nr. 12955 /26.08.2020, 

Cererea dnei Chivu Elena Sonia prin care solicită încheierea unui contract de superficie  pentru 

terenul din imediata vecinătate a proprietății dumneaei înregistrată la primăria Bucov sub nr. 

12959 /26.08.2020, 

Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare  prezentate de dl primar Savu Ion , precum și avizul 

comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bucov, 

Raportul de specialitate întocmit de către consilier juridic Badea Georgiana Alina, 

Actul de dezlipire încheiat sub nr. 1952 din 4 august 2020 prin care se formează trei loturi având 

numere cadastrale 27986, 27987, 27988 , terenuri vecine  cu proprietățile solicitanților. 

 In conformitate cu : 

Art 693-702 din Codul Civil, Notiunea ”(1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o 

construcție pe terenul altuia , deasupra ori în subsolul acelui teren , asupra căruia superficiarul 

dobândește un drept de folosință”  

Legea nr.50/1991,privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , republicată  cu 

modificările și completările ulterioare; 

Art 59 și 64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative,republicată; 

Art.108 , art.129 , alin 2 ,lit c) , alin 14 , art .355, art 362 alin 1 din OUG nr.57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ ; 

In temeiul prevederilor: 

Art 133 alin 1, art.139 alin 3. lit.g, art 196 alin1,  art196  alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență 

nr.57  din 3 iulie 2019 privind codul administrativ; 

 

 

 



 

                                               H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul în suprafață de 

369 mp lot 1, nr cadastral 27986 în favoarea proprietarului Ușurelu Patrick –David  prin curator  

Ușurelu Mihaela Alina . 

 

Art.2. Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul în suprafață de 

651 mp , lot 2,nr.cadastral 27987 în favoarea proprietarilor Chivu Sorin Serioja si Chivu Elena 

Sonia. 

 

Art.3. Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul în suprafață de 

160 mp , lot 3,nr.cadastral 27988 în favoarea proprietarului Iancu Ion. 

 

Art.4. (1) Prețul pentru superficia terenurilor menționate în articolele anterioare  va fi cel stabilit 

de evaluator autorizat ANEVAR în conformitate cu prevederile legale în vigoare  și se va indexa 

anual cu indicele inflației dacă este pozitiv.  

          (2)  Prețul se va achita lunar până la data de 15 ale fiecărei luni pentru luna în curs  sau 

semestrial până pe data de 15 ianuarie pentru primele șase luniianuarie-iunie și până la 15 iulie 

pentru lunile iulie-decembrie. 

           (3) Neplata prețului contractului în termenul stabilit în contract atrage majorări de 

întârziere , majorări ce se vor stabili în funcție de normativele privind taxele si impozitele locale . 

 

Art.5.  (1)   Dreptul de superficie se constituie pentru o durată de 49 ani . 

            (2) La împlinirea termenului , dreptul de superficie poate fi reînnoit cu acordul 

Consiliului Local Bucov. 

            (3) Pe durata existenței construcției, dreptul de superficie asupra terenului se poate 

transmite după înstrăinarea dreptului de proprietate asupra acesteia în favoarea noului proprietar  

tabular. 

 

Art.6.(1) Contractul de superficie se va încheia la un Birou Notarial  iar dl Primar Savu Ion se 

împuternicește să semneze contractul  în formă autentică. 

 

Art.7.  Prezenta hotărâre se comunică la : 

            -Instituția prefectului –Județul Prahova 

            -Primarului Comunei Bucov 

            -Proprietarilor Ușurelu Mihaela Alina, Chivu Sorin Serioja si Chivu Elena Sonia. Iancu 

Ion. 

 

             

 

                             Președinte de ședință ,                                Contrasemnează , 

                               Nicolescu Nicolae                                    Secretar general al comunei Bucov, 

                                                                                                Nae Florentina Cristina  

 

 



 


