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In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicata, Primaria Municipiului Braila 
supune dezbaterii publice proiectul de hotarare a Consiliului Local Municipal 
Braila referitor la <Completarea Regulamentului privind constituirea dreptului 
de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor apai\inand domeniului privat al 
Municipiului Braila, aprobat prin H.C.L.M. Braila nr. 101/30.03.2017, modificat 
prin H.C.L.M. Braila nr. 246/30.06.2017>. 

Propunerile, sugestiile ~i opiniile referitoare la proiectul de act normativ 
supus dezbaterii publice pot fi transmise in scris pe adresa Direciiei Juridic 
Contencios Administratie Publica Locala - Serviciul Juridic Contencios, Piata 
Independeniei nr. 1, la numarul de fax 0239.694.947 sau la adresa de e-mail 
jercanmarin@primariabraila.ro , pana la data de 28.05.2020. 

Persoana desemnata sa primeasca propunerile, sugestiile 9i opiniile este 
domnul Jercan Marin. 

Proiectul de hotarare poate fi consultat de catre cei interesaii la sediul 
Primariei Municipiului Braila, Piaia Independeniei nr. 1 ~i pe pagina de web 
www.primariabr.ro sectiunea Transparenia decizionala - consultare online. 

·M'Il~"QIV'DRAGOMIR 



REFERA T DE A PROBARE 

La proiectul de hotarare privind: Completarea Regulamentului privind 
constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor apar1inand 
domeniului privat al Municipiului Braila, aprobat prin H.C.L.M . Braila nr. 
101/30.03.2017, modificat prin H.C.L.M. Braila nr. 246/30.06.2017 . 

Avand in vedere raportul comun de specialitate al Direc1iei Arhitect $ef ~i 
Directiei Juridic Contencios Administratie Publica Locala , din care reiese 
necesitatea completarii art. 3.2 din Regulament privind constituirea dreptului de 
superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor apar1inand domeniului privat al 
Municipiului Braila, aprobat prin H.C.L.M. Braila nr. 101130.03.2017, modificat 
prin H.C.L.M. Braila nr. 246/30.06.2017 , pentru 0 administrare eficienta a 
bunurilor proprietate privata a Municipiului Braila ce fac obiectul unor licitatii 
publice; 

Tn conformitate cu prevederile art.555 ~i art.693 - 702 din Codul civil , cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i H.C.L.M . Braila 
nr. 1 01/30 .03.2017 ~i H.C.L.M. Braila nr. 246/30.06.2017, coroborate cu 
art. 129 alin. (1) ~i (2) lit. c) ~i alin . (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, supun aten1iei 
Consiliului Local Municipal necesitatea adoptarii unei hotarari privind : 
Completarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, asupra terenurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Braila, 
aprobat prin H.C.L.M. Braila nr. 1 1 003.2017, modificat prin H.C.L.M. Braila 
nr. 246/30 .06.2017. 
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Privind: Completarea Regulamentului privind constituirea dreptului de 
superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor apariinand domeniului 
privat al Municipiului Braila, aprobat prin H.C.L.M. Braila nr. 
101/30.03.2017, modificat prin H.C.L.M. Braila nr. 246/30.06 .2017 . 

CONSILIUL LOCAI.lY.£UNICIPAL BRAII·A 

La initiativa Primarului Municipiului Braila; 
Avand Tn vedere referatul de aprobare al ini,iatorului, raportul comun de 

specialitate al Directiei Arhitect $ef ~i Direc,iei Juridic Contencios Administra,ie 
Publica Locala, precum ~i avizele comisiilor de specialitate nr. 1 ~i 2 din cadrul 
C.L.M. Braila; 

Tn conformitate cu prevederile art.555 ~i art.693 - 702 din Codul civil , cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i H.C.L.M. Braila 
nr. 10~/30 . 03 . 2017 ~i H.C.L.M. Braila nr. 246/30.06.2017; 

In baza art. 129 alin . (1) ~i (2) lit. c) ~i alin. (6) lit. b) din o . U.G. 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

Tn temeiul art. 139 alin.(1), alin.(3) lit.g), coroborat cu art. 196 alin. (1) 
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 , privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

~OT.A.R..A.STE: 

Art.1 Se aproba completarea arlo 3.2. din Capitolul III al regulamentului 
privind constituirea dreptului de superficie, aprobat prin H.C.L.M. Braila 
nr. 101/30.03.2017, cu lit. c), ce va avea urmatorul cuprins: 

"lit.c) Prin exceptie de la prevederile prevazute la lit. b), pentru 
terenurile proprietate privata a Municipiului Braila, care nu pot fi fo/osite 
decat prin alipire cu loturile de teren invecinate, dreptul de superficie cu 
titlu oneros, se poate constitui prin incredintare directa, catre oferlantul 
care a parlicipat la doua proceduri de Iicitatie publica organizate 
consecutiv". 



Artll Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului 
Braila, prin Directia Arhitect gef ~i Directia Finantelor Publice Locale, iar 
Secretarul General al Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati ~i 0 va 
aduce la cuno~tinta publica. 

P RIM A R, 

VIOREL - MARIAN DRAGOMIR 
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DIRECTIA JURIDICA CONTENCIOS ADMINISTRA TIE PUBLICA LOCALA 

Nr. ll¢li~>2g .Cli" . 2020 
DIRECTfA ARHITECT $EF 

VIZAT 

VICEPRIMAR 

JANTEA C~~N..J.Y;~ANDRU 

Privind: Completarea Regulamentului privind constituirea dreptului de 

superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor apartinand 

domeniului privat al Municipiului Braila, aprobat prin HCLM 

Braila nr. 101130.03.2017, modificat prin HCLM Braila 

nr. 246130.06.2017. 

Prin Hotararea nr. 101/30.03 .2017, Consiliul Local al Municipiului Braila a 

aprobat Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, 

asupra terenurilor apar\inand domeniului privat al Municipiului Braila. 

Ulterior, prin hotararea nr. 246/30.06 .2017, Consiliul Local al Municipiului 

Braila a aprobat modificarea art. 6.1 lit. b) din regulament, in sensul ca, dreptul de 

superficie poate inceta ~i prin nova rea contractu lui. 

Conform acestui act normativ, constituirea dreptului de superficie se poate 

constitui de regula, prin licita!ie publica ~i prin excep\ie , prin incredin!are directa, 

doar pentru terenurile proprietatea privata a Municipiului Braila aflate in indiviziune cu 

terenurile proprietate privata a unor persoane fizice sau juridice care de\in construc\ii 

edificate pe astfel de terenuri. 

-



Regulamentul privind constituirea dreptului de superficie, aprobat prin HClM 

Braila nr. 101/2017, in forma in vigoare in prezent, nu reglementeaza ~i posibilitatea 

constituirii dreptului de superficie prin incredin\are directa in condi\iile in care, la 

licita\ia publica organizata de cel pu\in doua ori, se prezinta unul ~i acela~i ofertan!. 

Astfel, in urma unei licita\ii publice organizata in temeiul HClM Braila 

nr. 47/31.01.2020, privind : "Scoaterea la licitatie publica, in vederea constituirii 

dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului in suprafata de 334,00 

mp, proprietate privata a Municipiului Braila, situat in Braila, str. Ma!jinilor nr. 3, 

NCP 9953, in vederea edificarii unei constructii cu destinatia de locuinta", 

Comisia de licita\ie constituita prin Dispozi\ia Primarului Municipiului Braila nr. 

55/31 .03.2020, a dispus anularea licita\iei publice intrucat, in cadrul procedurilor 

efectuate atat la data de 18.03.2020, cat ~i la data de 21 .04.2020, s-a prezentat unul 

~i acela~i ofertan!. 

Aceste aspecte au fost consemnate in cuprinsul proceselor verbale de 

verificare ~i analiza a documentelor de calificare, inregistrate sub 

nr. 8025/18 .03.2020 ~i nr. 9876/21.04.2020. 

Pentru 0 administrare eficienta a bunurilor proprietate privata a Municipiului Braila 

ce fac obiectul unor licitalii publice, este necesar a se completa art. 3.2 . din Capitolul 

III al Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, aprobat prin HClM 

Braila nr. 101/2017, cu Ii!. c), care va ave a urmatorul con\inul: 

lit.c) Prin exceptie de la prevederile prevazute la lit. b), pentru terenurile 

proprietate privata a Municipiului Braila, care nu pot fi fo/osite decat prin alipire 

cu loturile de teren invecinate, dreptul de superficie cu tit/u oneros, se poate 

constitui prin incredintare directa, catre ofertantul care a participat la doua 

proceduri de licitatie publica organizate consecutiv. 

in drept: art. 555 ~i art. 693 -702 din Codul civil, legea nr. 52/2003, coroborat cu 

art. 129 alin . (1), alin . (2) lit. c) ~i alin. (6) li!'b) din aUG nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ. 
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Fa\a de cele precizate, in temeiul dispozi\iilor prevazute de art. 139 alin. (1) , 

alin. (3) lit. g) coroborate cu prevederile prevazute de art. 196 alin . (1) lit. a) din aUG 

nr. 57/2019, privind Codul administrativ, propunem Consiliului Local al Municipiului 

Braila adoptarea proiectului de hotarare privind : Aprobarea completarii 

Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, 

asupra terenurilor apartinfmd domeniului privat al Municipiului Braila. 

DIRECTOR EX, DJCAPL, 

---4...4:;: 
BRA TU ANGELICA 
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:a:OTA.R.A.R. E A. NR.. 101 
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Privind: Aprobarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, asupra terenurilor apariinand domeniului privat al 
Municipiului Braila. 

CONSTX.4I O L LOC AT .. l1tI:UJ!irIC IPAT .. BBATT· A 

La initiativa Primarului Municipiului Braila; 
Avand in vedere referatul de aprobare al initiatorului, raportul comun de 

specialitate al Directiei Patrimoniu, Institutiei Arhitectului gef 9i Directiei Juridic 
Contencios Administratie Publica Locala, precum §i rapoartele comisiilor de 
specialitate nr. 1 §i 2 din cadrul C.L.M. Braila; 

In conformitate cu prevederile Codului Civil , cu modificarile 9i completarile 
ulterioare, Legii nr.7/1996 - legea cadastrului §i a publicita!ii imobiliare, 
republicata, cu modificarile i?i completarile ulterioare, Legii nr.50/1991 , privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare, Legii nr.350/2001 , privind amenajarea teritoriului 9i 
urbanismul, cu modificarile 9i completarile ulterioare, Legii nr.24/2007, privind 
reglementarea 9i administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, 
republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare 9i H.C.L.M. Braila 
nr.76/2013; 

In baza art. 36 alin. (1) §i (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 , republicata, cu 
modificarile §i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) i?i (3), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile §i completarile ulterioare; 

:a:OTA.R.A. S T E: 

Art.1 Se aproba Regulamentul privind dreptul de superficie cu titlu oneros 
asupra unor terenuri ce apariin domeniului privat al Municipiului Braila, conform 
anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Se aproba modelul-cadru al Caietului de sarcini privind constituirea 
dreptului de superficie prin licitatie publica, conform anexei nr.2, parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art.3 Se aproba modelul-cadru al Contractului de superficie, conform 
anexei nr.3, parte integranta din prezenta hotarare. 



ArtA Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului 
Braila, prin Directia Patrimoniu, Directia Finantelor Publice Locale !jii Institutia 
Arhitectului ~ef, iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati !jii 
o va aduce la cuno!jitinta publica. 

PRE~EDINTE DE ~EDlNTA, 

FUSEAMARIAN - PAUL 
/', .... -'" ~,:"". 
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CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, 
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AIIEXA NI[> 1 
- la H.C.L. nr. .( 0 I / 30,03,. 2() I-t-

Regulament privind dreptul de superficie cu titlu oneros asupra unor 
terenuri din domeniul privat al Municipiului Braila 

LEGISLA'fIA DIN DOMENIU 

Cod Civil - cu modificarile §i completarile ulterioare 
Legea or. 5 Oil 991 - actualizata §i republicata, privind autorizarea executarii 
lucranlor de constructii, republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare; 
Ordonanta de Urgenta a Guvemului or. 195/2005 privind protectia mediului, 
cu modificarile §i completarile ulterioare; 
Legea or. 350 din 6 iulie 200 I privind amenajarea teritoriului §i urbanismul, 
cu modificarile §i completarile ulterioare; 
Legea nt. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spatiilor verzi din 
intravilanul localitatilor, republicata cu modifidirile ~i completarile 
ulterioare; 
Legii or. 7/1996 privind cadastrul cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
H.C.L.M. or. 76/28.02.2013 privind Ameliorarea confortului urban prin 
plantarea de arbori de catre beneficiarii terenurilor aflate in proprietatea 
Municipiului Braila; 

CAPITOLULI 
TERENURI CE POT FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE 

SUPERFICIE 

1.1. Terenurile care pot face obiectul contractului de superficie sunt 
acele terenuri apartinind domeniului privat al Municipiului Braila care 
respecta urmatoarele conditii: 

a) sunt inscrise in cartea funciara; 
b) sunt loturi functionale ~i construibile; 
c) nu sunt afectate de sarcini incompatibile cu exercitarea dreptului de 

superficie; 
d) nu fac obiectul solicitarilor pe calea legilor reparatorii, actiuni in 

revendicare sau de hotar aflate pe rolul instantelor de judecata; 
























