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H O T Ă R Â R E A Nr. 29/31.03.2021 

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  al comunei Seimeni nr. 49/10.09.2020 
privind  constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat în 

comuna Seimeni, sat Seimeni, str. Seimenii Noi. Nr. 194, lot 9, județul Constanța 
 

Consiliul Local al comunei Seimeni, judetul Constanta, întrunit în ședință ordinară 
din data de 31.03.2021, având în vedere : 
- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare  nr. 2108/29.03.2021 a primarului comunei Seimeni, 
ȋn calitatea sa de iniţiator; 
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate  al primarului 
comunei Seimeni, ȋnregistrat  sub nr. 2109/29.03.2021; 
-   rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni. 

În conformitate cu prevederile: 
- Hotărârea Consiliului Local  al comunei Seimeni nr. 49/10.09.2020 privind  constituirea dreptului 
de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat în comuna Seimeni, sat Seimeni, str. Seimenii 
Noi. Nr. 194, lot 9, județul Constanța; 
- Hotărârea Consiliului Local  al comunei Seimeni nr. 48/10.09.2020 privind  aprobarea 
Regulamentului pentru procedura constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 
terenurilor aflate  în domeniul privat al Comunei Seimeni în favoarea proprietarilor de construcţii 
amplasate pe acestea; 
- art. 581 și art. 693-701 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- art. 129, alin. (2), lit. c), art. 354 și art. 355 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
 Ținând seama  de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea  actelor  normative, republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 
         In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit. g) si art. 196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
         

               Art. 1. -  Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local  al comunei Seimeni nr. 
49/10.09.2020 privind  constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat în 
comuna Seimeni, sat Seimeni, str. Seimenii Noi. Nr. 194, lot 9, județul Constanța, după cum 
urmează: 

1. Art. 2 se  modifică și va avea următorul cuprins: 
        ,,Art. 2. – Terenul menționat la art. 1  face parte din domeniul privat al comunei Seimeni 
conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Seimeni nr. 19/29.04.2014 privind completarea 
evidenţei bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al comunei Seimeni, jud. Constanţa.” 

2. Art. 4, alin. (3) se modifică și va avea  următorul cuprins: 
 ,,(3) Contravaloarea folosinței terenului va fi achitată lunar. Sumle datorate  se vor plăti  

prin ordin de plată în contul Comunei Seimeni, deschis la Trezoreria Medgidia, sau în numerar la 
casieria Primăriei comunei Seimeni.” 

 Art. 2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local  al comunei Seimeni nr. 
49/10.09.2020 privind  constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat în 



comuna Seimeni, sat Seimeni, str. Seimenii Noi. Nr. 194, lot 9, județul Constanța, rămân 
neschimbate. 
           Art. 3. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei 
Seimeni, cu sprijinul aparartului de specialitate. 
           Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei Prefectului 
Judeţului Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Seimeni, Compartimentului Urbanism, 
amenajarea teritoriului si Achizitii publice, Compartimentului Contabilitate, soților Stavri Ion și 
Stavri Rodica şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul oficial al 
instituţiei. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11  voturi “pentru”,  voturi“ împotrivă” 0, 
abţineri 0, din numărul de 11 consilieri prezenţi, din totalul de 11 consilieri în funcţie.  

 
      Președinte de ședintă,                                          Contrasemneaza pentru legalitate,    

GHERLAN VALENTIN ALEXANDRU                                   Secretar general delegat,  
                                                                                                      Ciorbaru Maria Isabela             


