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proiect
DECIZIANT.g/6

din 0t noiembrie 2021

Cu privire la stingerea dreptului de superficie

ln temeiul art.10, art. 118-126, Cod administrativ rr.11612018; art.43 alin.(l), lit. c) qi d) din
Legei rc.43612006 privind administrafia public[ local6, art.9, alin. (1), alin. (2), lit. j), au;t.l2lit. f) din
Legea nr.12112007 privind administrarea qi deetatizarea proprietdlii publice, art.4, alin.(2), lit. a),
alin.(3), art.13, alin (l) din Legea nr.43512006 privind descentralizarcaadministrativS, art.460, art. 660-
662 Cod civil, Deciziei Consiliului raional Orhei nr.2l9 din 07 iunie 2013 "Cu privire la atragerea
investiliilor pentru extinderea Complexului Sportiv de pe str.Scrisului Latin 9 in baza dreptului de

superficie", Consiliul Raional Orhei,

DECIDE

1. Se constatd stingerea dreptului de superficie, constituitd pe termen de 2 (doi) ani prin decizia
Consiliului raional Orhei nr,2l9 din 07 iunie 2013, asupra terenului cu numlr cadastral 6401401120,
suprafafa 0,6385 ha, proprietate publicd a raionului situat pe str.Scrisului Latin 9 mun. Orhei.

2. Se radiazd dreptul superficiarului asupra terenului gi asupra construcliilor;
3. Se imputerniceqte dul Mihai Curchi specialit principal sectia Agriculturd, relatii funciare Ei Cadastru

si reprezinte Consiliul raional Orhei la Agenfia Servicii Publice, Oficiul cadastral teritoril in vederea

depunerii cereii de radiere a dreptului de superficie asupra terenului cu numSr cadastral 6401401120,
suprafala 0,6385 ha, proprietate publicd a raionului.

4 PrezentaDecizie se include in Registrul de stat a actelor locale cu drept de atac in judecdtoria Orhei
in termen de 30 zilein condiliile codului administrativ.

5V raionului dl Victor Perfu, comisia consultativl de specialitate economie, buget gi

finanle dna Nelli Parutenco) vor asigura controlul executlrii prezentei decizii

Pregedintele

Secretarul Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.furcanu - pregedintele raionului
V.Pe{u - vicepreqedintele raionului

V rzat: S. Caraman-secretarul Consiliului Raional
Iu.Morlrescu - gef, Direcfia Dezvoltare Teritorial6

- qef, Serviciul Juridic
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DenumireaI autorului a la elab$i, cz, orareaduptr participanfilor proiectului
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2. Con d i{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalit5file urmlrite
Prin decizia Consiliului raional Orhei m 2/9 din 07 lunre 20 1 J "Cu prlvlre la atragerea lnvestitiilor
pentru extinderea Complexului Sporti v de pe str Scrisului Latin 9 ln baza dreptului de superficie" m
scopul edificdrii obiectivelor de menere social-sportive (sala sporti vd polivalentS, bazin acvatic cu
centeru de reabilitare, teren pentru teni de cimp, hotel cu capacitatea de 40 locuri), SA insti tuit superficia
asupra terenului din mun. Orhei str Srisului Latin, 9 numdr cadastral 640I 40 1 1 20 suprafala 0,63 85 ha,
proprietate publicd a raionului
Ca urmare a concursului investi{ional privind desemnarea cigtig6torului pentru implementarea
proiectului, Consiliul raional Orhei a semnat la 20 decembrie 2013, Contract de constituire a dreptului
de superficiei cu pe un termen de 2 ani cu ciqtig6torul concursului investitional - SRL Tehnica.
Conform Contractului, superficiarul (SRL Tehnica) in termen de doi ani urma sd construiascd pe terenul
transmis un complex de obiective dormat din: Bazin acvatic de 25 m.p conform standartelor; Hot.l dt
40 locuri; 2 terenuri pentru tenis de cort; Sal6 sportivd polivalentd; Complex de saune; Centru de
reabilitare.
Dupd executarea lucdrilor, conform contractului, superficiarul oblinea dreptul de cumpdrare a
sectorului de teren la pretul normataiv al pdmintului prevdzut de Legea w130811997.
Conform Legii qi prevederilor contractului, dreptul de supreficie se stinge la expirarea termenuluifixat
(24 luni din momentul transmiterii documentatiei de proiect tehnico-normativi). Actul de predare-
primire a fost sesmnat la0L06.2014. Respectiv, termenul de executare a complexului sportiv urma a fi
ftnahzat la 01.06.2016. Sa constatat cd la data limitd de executare aproiectului, antreprenorul nu-qi
onorase obligaliunile contractuale. in acest sens prin dispozilia preqedintelui raionului nr.042 din 15
februarie 2016 qi ulterior prin dispozilia nr. 138-d din 02.12.2016, sa instituit Grupul de lucru pentru
verificarea volumelor lucr6rilor efectuate de c6tre SRL Tehnicainbaza contractului de constituire a
dreptului de superficie. Conform procesului verbal al gedinfei de lucru, s-a examinat situalia privitor la
executarea contractului. La qedinld din 16.12.2016, antreprenorul V.Scorpan a comunicat cE

"....controctul este expirat. Construclia bazinului afost stopatd din cauza lipsei surselor financiare... "
Conform afi.662 Cod civil, la expirarea termenului superficiei, construclia care ficea obiectul
dreptului de superficie, din data stingerii superficiei, devine de drept parte componentd a terenului
conform art. 460, aparlintnd proprietarului terenului, iar dreptul superficiarului asupra terenului Si
construcliei se radiazd.
Ca rezultat urmeazd. a fi aprobatd, decizia proprietarului terenului - consiliului raional Orhei cu privire
la radierea dreptului de supreficie din Registrul bunurilor Imobile al OCT Orhei, eliberarea terenului
de lnscrlsa ln stru deschiderea de administrare a terenului.

3.Principalele prevederi ale proiectului gi eviden(ierea elementelor noi
Prin aprobarea deciziei respective se va trece la etapa valorificdrii gi administrarii terenului
cu

grevat

Cheltuielile pentru executarea prezentei Decizii for fi suportate din devizul de cheltuieli aprobat
pentu seclia Agriculturi, relalii funciare qi Cadastru necesare inregistrdrii drepturilor la ASP pentru
anul2021.

5. Fundamentarea economico-financiarl

6. Modul de incorpora,re a actului in cadrul normativ in vigoare
art.10, art. 118-126, Cod administrativ nr.11612018; art,43 alin.(l), li

dinadmini alin.
t. c Ledin) d);r gea

,4nr 612
1J 006 vind art.9 1 alin. art. 21 lilit. t.



Legea w.I2l 12007 privind administrarea gi deetatizareaproprietdlii publice, art.4, alin.(2),lit. a),
alin.(3), art.73, alin (1) din Legea nr.43512006 privind descentralizareaadministrativd, art.460,
art. 660-662 Cod civil, Deciziei Consiliului raional Orhei nr.2l9 din 07 iunie 2013 "Cu privire la
atragerca investiliilor pentru extinderea Complexului Sportiv de pe str.Scrisului Lating inbaza
dreptului de superficie"
7. Avtzarea qi consultarea publicl a proiectului
proiectul deciziei publicat pe pagina WEB al Consiliului raional Orhei pe data de 29 .19.2021 .

8. Constatirile expertizei juridice avizat de serviciul juridic al CRO.

$ef serviciul Juridic
Mihail Bdtrincea


