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Nr. 43 / 12.04.2021 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
 

privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, in favoarea Companiei 
Naționale Poșta Română S.A., pentru terenul apartinând domeniului public al 
comunei Ariceștii Rahtivani, situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii 
Rahtivani, T23, PCc1666,  în suprafață de 323mp, înscris în C.F. nr. 25019 și 
aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR în vederea 

constituirii dreptului de superficie 
 
           Văzând: 
 - Adresa nr. 102 / 8937 / 18.12.2020 primita de la Compania Nationala Posta 
Romana S.A si inregistrata la Primaria Comunei Ariceştii Rahtivani cu nr. 23907 / 
22.12.2020 
           - Referatul de aprobare nr. 10009 / 24.03.2021 prezentat de Primarul comunei 
Ariceştii Rahtivani, privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, in favoarea 
Companiei Naționale Poșta Română S.A., pentru terenul apartinând domeniului public al 
comunei Ariceștii Rahtivani, situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii Rahtivani, 
T23, PCc1666,  în suprafață de 323mp, înscris în C.F. nr. 25019 ; 
          - Hotărârea Consiliului Local Ariceştii Rahtivani nr. 34 / 09.05.2018 privind atestarea 
apartenentei la domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani a terenului intravilan în 
suprafată de 323mp, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, județ 
Prahova, T23, Cc1666  
 - Extrasul de carte funciara de informare nr. 25019 
 - Raportul de evaluare nr . 9997 / 23.03.2021, întocmit de expert evaluator P.F.A. 
Mândroiu Andreia Ruxandra 
 În conformitate cu: 
 -art.694-695, 697-701 din Codul civil 
 - dispoziţiile art. 96, art. 108, art. 129 alin (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 315, 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ;  

 
Consiliul local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adopta următoarea 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
           Art. 1 (1) Se însuşeşte Raportul de evaluare în vederea constituirii dreptului de 
superficie, înregistrat la Primăria comunei Ariceştii Rahtivani sub nr. 9997 / 23.03.2021, 

   
 



întocmit de P.F.A. Mândroiu Andreia Ruxandra, expert evaluator, pentru terenul 
aparținând domeniului public al comunei Ariceștii Rahtivani, situat în comuna Ariceştii 
Rahtivani, sat Ariceştii Rahtivani, T23, PCc1666,  în suprafață de 323mp, înscris în C.F. 
nr. 25019, str. Neagoe Basarab nr. 187B, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta. 
 (2) Pe teren este amplasată o construcție neintabulată, cu o suprafață construită la 
sol de 88 mp, care aparține Companiei Naționale Poșta Română S.A., conform Sentinței 
civile nr. 3047 / 7.04.2004 pronunțată de Judecătoria Ploiești, în dosarul nr. 12406/2003 
 Art. 2 Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, în favoarea 
Companiei Naționale Poșta Română S.A. cu sediul in Bulevardul Dacia nr. 140, sector 2, 
020065, Bucuresti, pentru terenul apartinând domeniului public al comunei Ariceștii 
Rahtivani, situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii Rahtivani, T23, PCc1666,  în 
suprafață de 323mp, înscris în C.F. nr. 25019. 

Art.3 (1) Preţul datorat de superficiar este de 232,56 euro/an, respectiv 19.38 
euro/luna. 

(2) Plata se va efectua lunar in lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale Române 
din ziua plății, în contul RO47TREZ53921A300530XXXX  deaschis la Trezoreria Boldesti-
Scăieni, până cel târziu în data de 25 a lunii în curs. 

Art.4. Constituirea dreptului de superficie ce face obiectul prezentei hotărâri se 
realizează pentru o perioadă de 25 ani, cu posibilitate de prelungire, cu acordul părților, 
prelungire care se va solicita de către superficiar cu cel puțin 30 zile înainte de data 
expirării termenului. 
 Art. 5 Cu semnarea contractului de superficie se împuternicește Primarul comunei 
Ariceştii Rahtivani , domnul Gheorghe Orbu. 

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă 
Primarul comunei Ariceştii Rahtivani prin Serviciul Buget-Finanțe și Investiții. 
           Art. 7 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se 
asigură de către Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
 
 

INIŢIATOR: 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
 
 
 
 

                  AVIZAT:  
                 SECRETAR GENERAL al comunei, 
         Violeta-Neluța PETCU 
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Nr. 11407 din 12.04.2021 
 
 
 

     REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, in 

favoarea Companiei Naționale Poșta Română S.A., pentru terenul apartinând domeniului 
public al comunei Ariceștii Rahtivani, situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii 

Rahtivani, T23, PCc1666,  în suprafață de 323 mp, înscris în C.F. nr. 25019 și aprobarea 
Raportului de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR în vederea constituirii dreptului 

de superficie 
 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/52019 privind codul administrativ, art. 287, 

autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, exercită drepturi pentru bunurile 

aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ - teritoriale.  

 Terenul intravilan situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani,  în suprafață 

de 323 mp,  T23, Cc1666, CF nr. 25019, a fost atestat ca apartinand domeniului public al 

comunei Ariceştii Rahtivani.  

Pe acest teren se afla sediul Oficiului postal al comunei Ariceștii Rahtivani, cladire ce 

apartine Companiei Nationale Posta Romana S.A.  

Aceasta institutie a solicitat drepturi de folosire a terenului pe care se afla cladirea. 

 Potrivit O.U.G. nr. 57/52019 privind codul administrativ, art. 362 , bunurile apartinand 

domeniului public al unităţilor administrativ - teritoriale pot fi date în administrare, concesionate 

ori închiriate 

 Având în vedere cele de mai sus, consider necesar și oportun inițierea proiectului de 

hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, in favoarea Companiei 

Naționale Poșta Română S.A., pentru terenul apartinând domeniului public al comunei Ariceștii 

Rahtivani. 

 

PRIMAR 
Gheorghe ORBU 

 
 

    



JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
PRIMĂRIA 
Serviciul Buget Finante si Investitii 
Nr. 11428 / 12.04.2021   
 
 
 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotarare privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, in 

favoarea Companiei Naționale Poșta Română S.A., pentru terenul apartinând domeniului 
public al comunei Ariceștii Rahtivani, situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii 
Rahtivani, T23, PCc1666,  în suprafață de 323mp, înscris în C.F. nr. 25019 și aprobarea 

Raportului de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR în vederea constituirii dreptului 
de superficie 

 
 

 Prin adresa nr. 102 / 8937 / 18.12.2020 primita de la Compania Nationala Posta Româna 
S.A și înregistrată la Primăria Comunei Ariceştii Rahtivani cu nr. 23907 / 22.12.2020, se solicită 
acordarea unui drept de folosinta asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat 
Ariceştii Rahtivani, T23, PCc1666,  în suprafață de 323mp, înscris în C.F. nr. 25019, pe care se 
afla construcția proprietatea Companiei Naționale Poșta Română S.A.   
 Pe acest teren se afla construita o cladire ce apartine Companiei Naționale Poșta Română 
S.A., in suprafață construită la sol de 88 mp, neînscrisă în cartea funciară. 
	 Conform Raportului de evaluare nr .9997 / 23.03.2021 întocmit de P.F.A. Mândroiu 
Andreia Ruxandra, expert evaluator ANEVAR, pentru acest teren, pentru constituirea dreptului 
de superficie, preţul datorat de superficiar este de 232,56 euro/an,  respectiv 19.38 euro/luna. 	
	 Potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2020 privind Codul administrativ, art. 129 alin. (1) 
Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice 
locale sau centrale.   

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:   
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 

municipiului;   
 6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:   
    a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă 
gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum 
şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;   
 
	 Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre îndeplineşte 
condiţiile legale în materie şi poate fi supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa de consiliu 
local. 

 
Serviciu Buget Finanțe și Investiții 

Inspector: Anca BURTOIU 


