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HOTĂRÂRE
privind trecerea in domeniul privat a imobilului teren in suprafata de
1136,26 mp, situat in Municipiul Campulung, str. Fr. Golesti nr.1 in
vederea constituirii dreptului de superficie in favoarea SC FLORION
IMPEX SRL asupra terenului in suprafata de 250 mp.
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul comun nr. 4000/20.03.2015 al Direcţiei Tehnice şi
Directiei Administraţie Publică – Comunităţi Locale;
Având în vedere:
Art. 91 alin.(1) lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală - actualizată şi republicată;
Art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
Art.25 alin.2, art.26 alin.8 şi art.28 alin.1 din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată şi actualizată;
Art.693 şi următoarele din Codul Civil republicat, actualizat – Legea nr.
287/2009 ;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 şi K5 ;
Avizul secretarului judeţului;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art.115, alin.(1), lit.c)
din Legea nr.215/2001, republicată şi actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă trecerea in domeniul privat a imobilului teren in
suprafata de 1136,26 mp, situat in Municipiul Campulung, str. Fr. Golesti nr.1,
in vederea constituirii dreptului de superficie in favoarea SC FLORION IMPEX
SRL asupra terenului in suprafata de 250 mp, identificat conform planului –
anexa parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Dreptul de superficie se constituie pe o perioada de 10 ani, iar
beneficiarul va plati lunar proprietarului, respectiv Judetului Arges, suma de

225 euro stabilita in urma Raportului de evaluare cuprins in anexa 2 parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.3. Se imputerniceste Presedintele consiliului judetean, domnul
Florin Tecau, sa semneze Contractul de constituire al dreptului de superficie in
forma autentica, data de la care beneficiarul dreptului de superficie datoreaza
suma stabilita la articolul 2.
ART.4. Direcţia Tehnică
hotărâri.

va

duce la îndeplinire prevederile prezentei

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţa Decizională va comunica
hotărârea :
• Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
• Direcţiei Tehnice;
• Directiei Economice.

PREŞEDINTE
GRIGORE FLORIN TECĂU
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IONEL VOICA

Dată astăzi __________2015
Nr._________

