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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  constituirii dreptului de superficie pentru proprietarului unei clădiri amplasate pe 

un teren  aparţinând domeniului privat al Comunei Aluniş 
 
 

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară 
 

    Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr. 7.534 din 17.12.2019; 
- Raportul de specialitate întocmit de  compartimentul administraţie publică din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluniş  nr. 7.677 din 24.12.2019 ; 
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş; 
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi 
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;   
- Prevederilor art. 693 - 702 din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;   
         În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), litera c) şi  ale art. 354  din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.-  Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu  oneros asupra terenului 

în suprafaţă de 337 m.p. aparţinând domeniului privat al Comunei Aluniş, situat în 
intravilanul Comunei Aluniş, sat Aluniş, nr. 236, tarlaua 46, parcela 442, categoria de 
folosinţă curţi-construcţii, nr. cadastral 20.254, înscris în Cartea funciară a Comunei Aluniş la 
nr.20.254, în favoarea doamnei Bercaru Victoria Claudia, cu domiciliul în Comuna Aluniş, 
sat Aluniş, nr.236, Judeţul Prahova, identificată cu actul de identitate seria PX nr. 78189, 
eliberat de S.P.C.L.E.P. Slănic la data de 20.04.2012, CNP 2680311296336, proprietara 
clădirii  situate pe acest teren. 

 
Art.2.- Dreptul de superficie se constituie fără drept de extindere a construcţiei 

existente sau de construire a unei clădiri noi, pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea 
prelungirii duratei  contractului cu acordul părţilor,. 

 
Art.3. – Dreptul de superficie se stinge  din radierea din Cartea funciară la expirarea 

termenului, prin acordul părţilor dat în formă autentică, prin consolidare (dacă terenul şi 
construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane) sau pieirea construcţiei. 

 
Art.4.-Preţul pentru acordarea dreptului de superficie se stabileşte la 600 lei/an. 
 
Art.5.-Plata superficiei se face în termen de 3 ani, în rate trimestriale egale, actualizate 

cu indicele  de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 
 
Art.6.-Se împuterniceşte doamna Constantinoiu Marilena, secretarul general al 

Comunei Aluniş, să semneze pentru şi în numele Comunei Aluniş actul constitutiv al 
dreptului de superficie la notarul public. 



Art.7.- Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre: 
 Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova; 
 Primarului comunei Aluniş; 
 Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului; 
 Altor autorităţi şi instituţii interesate; 
 Cetăţenilor comunei Aluniş pein afişare la sediul Primăriei Aluniş şi pe 

site-ul oficial al comunei. 
 
 

Adoptată astăzi, 30 decembrie  2019, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
           

              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
             Gheorghe Drăghici 

                                                                  
 

      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                              Secretarul general al Comunei Aluniş, 
                          Marilena Constantinoiu 
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