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Priveste: aprobarea constituirii dreptului  de superficie asupra constructiilor si instalatiilor pe care                       
               S.C. SOLARTECH  R.V.C. S.R.L. Bucuresti, le va realiza pe terenul ce face obiectul Contractului  
               de  Inchiriere  nr. 17622/23.08.2012 
 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:  

- expunerea de motive nr. 4786/22.02.2013,  a Primarului Municipiului Alexandria;  
- raportul comun de specialitate nr.4787/22.02.2013, al Arhitectului Sef, Directiei Patrimoniu, Directiei 

Buget Finante Taxe si Impozite, Directiei Administratie Publica Locala;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local;  
- prevederile H.C.L. nr. 54/30.03.2012, privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren apartinand 

domeniului  privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in extravilanul municipiului Alexandria; 
- prevederile Contractului de inchiriere nr. 17622/23.08.2012, incheiat intre Municipiul Alexandria, prin 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria si S.C. SOLARTECH  R.V.C. S.R.L.; 
- adresa nr.28875/18.12.2012, a S.C. SOLARTECH  R.V.C. S.R.L; 
- prevederile art. 693 - 702 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil; 
- prevederile art. 36 alin. 1, alin. (2) lit. c, lit. d, alin. (5) lit. a, alin. (6) lit. a pct 13 si art. 124 din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 

In temeiul art. 45 alin. (3) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 
 

HOTARASTE: 
 

 
Art.1. Se aproba constituirea dreptului  de superficie asupra constructiilor si instalatiilor pe care S.C. 

SOLARTECH   R.V.C. S.R.L. Bucuresti, le va realiza pe terenul ce face obiectul Contractului de inchiriere  nr. 
17622/23.08.2012. 

Art.2. Durata constituirii dreptului de superficie este durata Contractului de inchiriere  nr. 
17622/23.08.2012, respectiv  20 de ani, incepand cu data de 23.08.2012. 

Art.3.  Dreptul de superficie se exercita de catre S.C. SOLARTECH   R.V.C. S.R.L. Bucuresti, pe terenul 
in suprafata de în suprafata de 54,05 ha,  amplasat conform  schitelor ce au constituit  Anexa nr. 2 si Anexa nr.3 
la H.C.L. nr.54/30.03.2012. 

Art.4.  Dreptul de superficie inceteaza prin radierea din cartea funciara odata cu incetarea din orice motiv 
a Contractului de inchiriere  nr. 17622/23.08.2012. 

Art.5. Dreptul de superficie se constituie cu titlu gratuit, S.C. SOLARTECH   R.V.C. S.R.L. 
Bucuresti,avand obligatia achitarii  chiriei stabilite prin Contractul de inchiriere  nr. 17622/23.08.2012, respectiv 
42.000 (patruzecisidouamiilei) lei pe luna.  

Art.6. Contractul de inchiriere mentionat mai sus si implicit dreptul de superficie, poate fi reziliat unilateral, 
inainte de termen si neconditionat de catre Municipiul Alexandria, in cazul in care S.C. SOLARTECH   R.V.C. 
S.R.L nu achita  chiria doua luni consecutive sau trei luni dintr-un an calendaristic. 

 



 
 
 
 
Art.7. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze  actul notarial privind aprobarea 

constituirii dreptului de superficie. 
Art.4. Serviciul Cancelarie, va transmite prezenta hotarare Institutiei Prefectului judetului Teleorman 

pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei  Patrimoniu, Directiei Buget Finante Taxe 
si Impozite si S.C. SOLARTECH   R.V.C. S.R.L. Bucuresti, pentru cunoastere si aplicare. 

 
 
 
 

 
 
      PRESEDINTE DE SEDINTA  
               CONSILIER,                                                                                            CONTRASEMNEAZA  
 
      Dumitru Dan  POPESCU                                                                                     SECRETAR,  
                                                                                                                               Jr. IULIAN PURCARU  
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JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr. 4786/22.02.2013 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului  de superficie  
asupra  constructiilor si instalatiilor  

pe care S.C.SOLARTECH  R.V.C. S.R.L.Bucuresti, le va realiza pe terenul  
ce face obiectul Contractului de inchiriere nr. 17622/23.08.2012 

 
 

 
Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 54/30.03.2011, s-a aprobat inchirierea 

catre S.C. SOLARTECH R.V.C. S.R.L. a terenului extravilan aflat in categoria de folosinta ”pasuni”, in suprafata 
de 54,05 ha, situat in municipiului Alexandria, Tarlaua T12. 
 In baza acestei hotarari s-a incheiat intre Municipiul Alexandria si S.C. SOLARTECH R.V.C. S.R.L. 
Bucuresti, pentru o perioada de 20 ani contractul de inchiriere nr.17622/23.08.2012. 

Pentru obtinerea autorizatiei de construire de catre S.C. SOLARTECH R.V.C. S.R.L. Bucuresti in 
vederea amenajarii unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice, este necesara aprobarea unui 
drept de superficie asupra  constructiilor si instalatiilor pe care chiriasul le va realiza pe terenul inchiriat. 

Conform prevederilor art.693 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, dreptul de superficie este 
,,Dreptul de a avea sau de a edifica o constructie pe terenul altuia, deasupra ori in subsolul acelui teren, asupra 

caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta . 

 Ca urmare a celor expuse mai sus si conform prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215 / 2001 a 
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre 
Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea constituirii dreptului  de superficie asupra  
constructiilor si instalatiilor pe care S.C.SOLARTECH  R.V.C. S.R.L.Bucuresti, le va realiza pe terenul ce face 
obiectul Contractului de inchiriere nr. 17622/23.08.2012. 
 Proiectul de hotarare impreuna cu documentatia  necesara, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
 

PRIMAR , 
 

Victor DRAGUSIN 
 
 
 
 

 
 



JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Arhitect Sef 
Directia Patrimoniu 
Directia Buget Finante Taxe si Impozite 
Directia Administratie Publica Locala 
Nr. 4787/22.02.2013 
 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului  de superficie  
asupra tuturor constructiilor si instalatiilor  

pe care S.C.SOLARTECH  R.V.C. S.R.L.Bucuresti, le va realiza pe terenul  
ce face obiectul Contractului de inchiriere nr. 17622/23.08.2012 

 
 

Prin expunerea de motive nr. 4786/22.02.2013,  Primarul muncipiului Alexandria d-nul Victor Dragusin, 
propune un proiect de hotarare cu privire la aprobarea constituirii dreptului  de superficie asupra tuturor 
constructiilor si instalatiilor pe care S.C.SOLARTECH  R.V.C. S.R.L.Bucuresti, le va realiza pe terenul ce face 
obiectul Contractului de inchiriere nr. 17622/23.08.2012. 

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 54/30.03.2011, s-a aprobat inchirierea 
catre S.C. SOLARTECH R.V.C. S.R.L. a terenului extravilan aflat in categoria de folosinta ”pasuni”, in suprafata 
de 54,05 ha, situat in municipiului Alexandria, Tarlaua T12. 
 In baza acestei hotarari s-a incheiat intre Municipiul Alexandria si S.C. SOLARTECH R.V.C. S.R.L. 
Bucuresti, pentru o perioada de 20 ani contractul de inchiriere nr.17622/23.08.2012. 

Obiectul contractului îl constituie închirierea terenului extravilan aflat în categoria de folosinta “pasuni”, în 
suprafata de 54,05 ha, si amplasat conform  schitelor ce au constituit  Anexa nr. 2 si Anexa nr.3 la Dispozitia 
Primarului nr.1798/21.06.2012, contra unei chirii lunare. 

Terenul va fi folosit de catre Chirias în scopul amenajarii unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei 
electrice. 

Chiria pe care trebuie sa o plateasca Chiriasul Proprietarului este stabilita la valoarea de 
42.000(patruzecisidouamiilei) lei pe luna.  

Pentru obtinerea autorizatiei de construire de catre S.C. SOLARTECH R.V.C. S.R.L. Bucuresti in 
vederea amenajarii  parcului fotovoltaic pentru producerea energiei electrice, este necesara aprobarea unui drept 
de superficie asupra tuturor constructiilor si instalatiilor pe care chiriasul le va realiza pe terenul inchiriat. 

Conform prevederilor art.693 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, dreptul de superficie este 
,,Dreptul de a avea sau de a edifica o constructie pe terenul altuia, deasupra ori in subsolul acelui teren, asupra 
caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta . 

Durata constituirii dreptului de superficie va fi aceeasi cu durata Contractului de inchiriere  nr. 
17622/23.08.2012, respectiv  20 de ani, incepand cu data de 23.08.2012. 

Dreptul de superficie se exercita de catre S.C. SOLARTECH   R.V.C. S.R.L. Bucuresti, pe terenul in 
suprafata de în suprafata de 54,05 ha,  amplasat conform  schitelor ce au constituit  Anexa nr. 2 si Anexa nr.3 la 
H.C.L. nr.54/30.03.2012. 

Dreptul de superficie inceteaza prin radierea din cartea funciara odata cu incetarea din orice motiv a 
Contractului de inchiriere  nr. 17622/23.08.2012. 

Dreptul de superficie se constituie cu titlu gratuit, S.C. SOLARTECH   R.V.C. S.R.L. Bucuresti,avand 
obligatia achitarii  chiriei stabilite prin Contractul de inchiriere  nr. 17622/23.08.2012, respectiv 42.000 
(patruzecisidouamiilei) lei pe luna.  

 
 
 
 



 
Contractul de inchiriere mentionat mai sus si implicit dreptul de superficie, poate fi reziliat unilateral, 

inainte de termen si neconditionat de catre Municipiul Alexandria, in cazul in care S.C. SOLARTECH   R.V.C. 
S.R.L nu achita  chiria doua luni consecutive sau trei luni dintr-un an calendaristic 

Propunerea privind aprobarea constituirii dreptului  de superficie asupra tuturor constructiilor si 
instalatiilor pe care S.C.SOLARTECH  R.V.C. S.R.L.Bucuresti, le va realiza pe terenul ce face obiectul 
Contractului de inchiriere nr. 17622/23.08.2012, consideram, ca este necesara, oportuna si legala, drept pentru 
care se va intocmi un proiect de hotarare in acest sens. 
             Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.  
 
 
 
 
 
 
                           Arhitect Sef                                                                        Directia Patrimoniu, 
 
                        Mihail  MITROI                                                                    Cornelia  DUMITRESCU 
 
 
 
     Directia  Buget Finante Taxe si Impozite                               Directia Administratie Publica Locala 
 
                   Haritina GAFENCU                                                                        Rodica  BAICU 
 
 
 
 
 


