ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL
CIOHORÂNI
HOTĂRÂRE NR.24
Din 30.05.2014
privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie

Consiliul Local al Comunei Ciohorăni, judeţul Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.05.2014;
Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.131 din 12.05.2014, întocmită de
primarul comunei Ciohorăni, prin care propune constituirea unor drepturi de superficie asupra
terenurilor în suprafaţă totală de 0,70 ha, situate în localitatea Ciohorăni, T 17 Cc 1077 si Cc 1086, în
favoarea S.C. Plastic Inject S.R.L., în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr.132 din 12.05.2014;
Având în vedere solicitarea S.C. Plastic inject S.R.L., înregistrată sub nr.3976/2013;
Având în vedere prevederile procesului verbal de adjudecare nr. 1709/509 din 05.7.201, prin
care au fost adjudecate bunurile imobile din patrimoniul debitoarei Societatea Agricolă Agrosem
Ciohorăni;
Având în vedere prevederile art.693 şi urm. din Legea nr.287/2010, privind Codul civil,
republicată;
Având în prevederile raportului de evaluare, înregistrat sub nr.2110 din 19.05.2014, întocmit de
evaluator autorizat Tîrpescu Cezar, cu privire la determinarea ratelor lunare ce se vor plăti de
superficiar;
Având în vedere avizul Comisiei economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi
turism, înregistrat sub nr.141 din 23.05.2014;
Având în vedere avizul Comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism,
înregistrat sub nr.140 din 23.05.2014;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.c si alin. 5 lit.c din Legea administraţiei
publice locale 215/2001, republicată, modificată si completată;
In temeiul art. 45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată ,
modificată si completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă constituirea unor drepturi de superficie, în foavoarea S.C. Plastic Inject
S.R.L., asupra terenurilor situate în localitatea Ciohorăni, în T 17 C c . 1077 in suprafaţă de 0,55 ha,
respectiv T17 C c . 1086, în suprafaţă de 0,15 ha.
Art.2. Se însuşeşte raportul de evaluare, înregistrat sub nr.2110 dini9.05.2014, întocmit de
evaluator autorizat Tîrpescu Cezar, cu privire la determinarea ratelor lunare datorate de superficiar
pentru folosinţa terenurilor, prevăzute la art.l, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă
din aceasta.
Art.3. Drepturile de superficie se constituie pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea
reînoirii.
Art.4. Se mandatează primarul comunei Ciohorăni, d-nul Simion Ticu, pentru a semna, în
baza prevederilor prezentei hotărâri, actul constitutiv al drepturilor de superficie.
Art.5. Primarul comunei Ciohorăni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.6. (1) Prezenta hotărâre se va comunica :
a) Prefectului judeţului Iaşi;
b) Primarului comunei Ciohorăni;
c) S.C. Plastic Inject S.R.L.;
(2) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică;
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