
ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNA RECI 
PRIMAR 

NR. 3555/25 .07.2022 

REFERATDEAPROBARE 
privind aprobarea constituirii dreptului de superficie in favoarea comunei RECI, 

judetul Covasna pentru terenul identificat in C.F. nr.24533 - Reci, 
proprietatea HS Timber Productions Reci SRL 

Prin Hotararea Adunarii Generate a Asociatilor HS Timber Productions Reci SRL din 
20.07.2022 s-a aprobat operatiunea imobiliara constand 'in instituirea unui drept de superficie 
pentru o perioada de 49 de ani, 'in vederea construirii, amplasarii, punerii 'in funqiune ~i 
operarii unor puturi forate la adancimea de 60 respectiv 70 metri care sa satisfaca necesitatile 
de apa potabila pentru sistemul de alimentare cu apa a comunei Reci, pe terenul 'in suprafata 
de 2900 mp, 'inscris 'in CF 24533 - Reci, nr. cadastral 24533, proprietatea HS Timber 
Productions Reci SRL. 

A vand 'in vedere cele susmentionate propun spre dezbatere ~i aprobare 'in cadrul 
~edintei de consiliu proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de superficie 
'in favoarea comunei RECI, judetul Covasna pentru terenul identificat 'in C.F. nr.24533 - Reci, 
proprietatea HS Timber Productions Reci SRL. 

PRIMAR 

DOMBORA LEHEL-LAJOS 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

PRIMAR 
NR.2556 /25.07.2022 

PROIECT DE HOT A.RARE 
privind aprobarea constituirii dreptului de superficie in favoarea comunei RECI, 

judetul Covasna pentru terenul identificat in C.F. nr.24533 - Reci, 
proprietatea HS Timber Productions Reci SRL 

Consiliul Local Reci, Judetul Covasna, intrunit in ~edinta ordinara din 29 iulie 2022; 
A vand 'in vedere : 

- Referatul de aprobare al domnului primar Dombora Lehel-Lajos, inregistrat sub 
nr.3555/25.07.2022; 
- Raportul de specialitate al Compartimentului de achizitii publice ~i administrarea 
domeniului public ~i privat nr.3557/25.07.2022, 
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor HS Timber Productions Reci SRL din 20.07.2022 
- A vizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Reci 

in conformitate cu: 
- prevederile art.355 din Ordonanta de urgenata a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.693-
702 din Ca1tea a II-a, Titlul III , Capitolul I " Superficia" ~i Cartea V-a, Titlul II din Noul Cod 
Civil; 
- Legea nr. 7 / 1996 privind cadastrul ~i publicitatea imobiliara, modificata ~i completata; 

In temeiul prevederilor art. 106 alin.(3), art.129 alin (2) lit. c), art.139 alin.(3) lit.g ~i 
art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.(b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

Cu votul ,,pentru" a_ consilieri, ,,impotriva"_ consilieri ~i ,,abtineri" _ consilier, 

HOTARA~TE: 

Art.1 - Se aproba incheierea unui contract de superficie intre Comuna RECI ~i HS 
Timber Productions Reci SRL pentru suprafata de 2900 mp, situat in Localitatea Reci, 
Comuna Reci, Judetul Covasna, cu nr.cadastral 24533, inscris in Cartea Funciara a Comunei 
Reci, teren aflat in proprietatea HS Timber Productions Reci SRL. 

Art.2 - Se aproba preluarea in folosinta Comunei Reci a terenului descris la art.I, in 
vederea construirii, amplasarii, punerii in funqiune ~i operarii unor puturi forate la adancimea 
de 60 respectiv 70 metri care sa satisfaca necesitatile de apa potabila pentru sistemul de 
alimentare cu apa a comunei Reci, prin instituirea unui drept de superficie asupra terenului 
pentru o perioada de 49 ani de la data semnarii contractului de superficie, cu titlu gratuit. 

Art.3 - Se aproba proiectul contractului de superficie, conform anexei la prezenta 
hotarare. 

Art.4 - Se imputernice~te domnul primar Dombora Lehel-Lajos sa incheie, sa 
semneze contractul de superficie ~i sa reprezinte Comuna Reci in fata notarului public in 
vederea autentificarii ~i indeplinirii procedurilor de publicitate imobiliara prevazute de lege. 

Art.5 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se 'incredinteaza Primarul 
comunei Reci . 

Initiator, 
Primar 

Dombora Lehel-Lajos 

j) 
Avizat pentru legalita:te 
Data . .l~.Q.:t.-2....022-
Secretar gsnsral al comunei 

N~ 



I. PARTILE 
Art.1 

Anexa la HCL nr. 

CONTRACT 
privind constituirea dreptului de superficie 

Nr. ____ din _______ _ 

/2022 

1. HS Timber Productions Reci SRL, cu sediul in sat Reci, Comuna Reci nr.673, 
CUI 35369656, reprezentat prin di.Adrian Radu, avand functia de Director in cadrul 
societatii, in calitate de proprietar, pe de o parte, 

2. Comuna Reci cu sediul in sat Reci , Comuna Reci, judetul Covasna, nr.268, 
reprezentat de di. Dombora Lehel-Lajos avand functia de Primar al comunei Reci , in calitate 
de superficiar , 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.2 
(1) Proprietarul constituie dreptul de superficie, in favoarea superficiarului asupra 

terenului situat in satul Reci, inscris in CF nr.24533 - Reci, nr. Cadastral 24533, in suprafata 
totala de 2900 mp proprietatea privata a HS Timber Productions Reci SRL 

(2) Proprietarul autorizeaza superficiarul pentru construirea, amplasarea ~i folosirea 
puturilor forate pe terenul identificat la alin.(1) asupra care ia, acesta din urma va dob{lndi 
drept de proprietate. 

III. DURATA CONTRACTULUI 
Art.3 
(1) Dreptul de superficie asupra terenului se constituie in favoarea superficiarului pe 

o durata de 49 ani. 

IV. PRETUL CONTRACTULUI 
Art.4 
Constituirea dreptului de superficie se va realiza cu titlu gratuit. 

V. CONTINUTUL CONTRACTULUI 
Art.5 
Drepturile ~i obligatiile Proprietarului 
(1) Proprietarul are obligatia de a garanta Superficiarului folosinta lini~tita ~i utila a 

terenului 
(2) Proprietarul se obliga, de asemenea, sa 1nscrie in termen de 1 luna, prezentul 

contract in cartea funciara in conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului ~i 
publicitatii, avand in vedere ca dreptul de superficie este un drept real, un dezmembramant al 
dreptului de proprietate, fiind astfel supus intabularii. 

(3) Cheltuielile ocazionate de realizarea operatiunilor de la alin.(2) vor fi suportate de 
superficiar. 

Art. 6. 
Drepturile ~i obligatiile Superficiarului 

(1) Superficiarul are dreptul de a folosi terenul potrivit destinatiei sale, dobandind in 
acest sens ~i posesia asupra terenului, precum ~i dreptul de a dispune de substanta terenului in 
limitele impuse de necesitatea realizarii construqiei (de exemplu, sapaturi, amenajari etc.). 

2) Superficiarul are obligatia de a fol osi terenul ca un bun proprietar ~i potrivit 
destinatiei sale. 

(3)Superficiarul va deveni proprietarul construqie i. 

VI. TRANSMITEREA DREPTURILOR 
Art. 7 
Drepturile dobandite de paJ1i prin prezentul contract nu pot fi transmise decat cu 

acordul scris prealabil al proprietarului. 



VII. RA.SPUNDEREA CONTRACTUAL..\ 
Art.8 
In cazul 'in care folosintei lini~tite ~i utile a superficiarului asupra terenului i se aduce 

vreo tulburare de catre proprietarul terenului sau de catre un tert, proprietarul terenului este 
obligat sa achite superficiarului daune-interese Ia valoarea investitiei efectuate. 

Art.9 
in cazul 'in care una din parti nu-~i executa obligatiile asumate prin prezentul contract, 

cealalta parte poate considera contractul desfiintat de drept.. 
VIII. FORT A MAJORA. 
Art.10 
Fo11a majora exonereaza pa11ile de raspundere 'in cazul executarii necorespunzatoare 

sau cu 'intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. 
Prin forta majora se 'intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil 

~i insurmontabil, aparut dupa 'incheierea contractului ~i care 'impiedica partile sa-~i execute 
obligatiile asumate. 

IX. CLUAZE GENERALE 
Art. 11. Stingerea dreptului de superficie 
Dreptul de superficie constituit 'in baza prezentului contract se stinge 'in urmatoarele 

cazuri: 
a) atunci cand constructia va pieri sau va fi desfiintata de catre Superficiar; 
b) atunci cand Proprietarul terenului devine ~i proprietar al constructiei mentionate 

mai sus, sau cand Superficiarul devine ~i proprietar al Terenului. 
Art. 12. Modificarea contractului 
(1) Modificarea prezentului contract se face prin act aditional incheiat 1ntre partile 

contractante. 
(2) Prezentul contract reprezinta vointa partilor ~i tnlatura orice alta intelegere verbala 

dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 
Art.13 
Orice litigiu decurgand din sau in Iegatura cu acest contract, inclusiv referitor la 

validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea prezentului contract se va solutiona pe 
cale amiabila in caz contrar de catre instantele judecatore~ti competente. 

Prezentul contract s-a incheiat Ia data de ..... ....... ......... ........ ........... , 1n 2 (doua) 
exemplare. 

PROPRIET AR, 

HS Timber Productions Reci SRL prin, 
ADRIAN RADU - Director 

SUPERFICIAR, 
Comuna Reci prin, 

DOMBORA LEHEL-LAJOS - Primar 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA REC! 
NR. 3557 din 25.07.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie in favoarea comunei RECI, 
judetul Covasna pentru terenul identificat in C.F. nr.24533 - Reci, 

proprietatea HS Timber Productions Reci SRL 

Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor HS Timber Productions Reci SRL din 
20.07.2022 s-a aprobat operatiunea imobiliara constand 'in instituirea unui drept de superficie 
pentru o perioada de 49 de ani , 'in vederea construirii, amplasarii, punerii 'in functiune ~i 
operarii unor puturi forate Ia adancimea de 60 respectiv 70 metri care sa satisfaca necesitatile 
de apa potabila pentru sistemul de alimentare cu apa a comunei Reci, pe terenul 1'n suprafaµ 
de 2900 mp, 'inscris in CF 24533 - Reci, nr. cadastral 24533, proprietatea HS Timber 
Productions Reci SRL. 

Tinand cont de prevederile ait. 693 ~i urmatoarele din Legea nr.287/2009 - Noul Cod 
civil : 

"Art.693 (I) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcf ie pe terenul 
altuia, deasupra ori in subsolul acelui teren, asupra caruia superficiarul dobdnde~·te un drept 
de folosinfa. 
(2) Dreptul de superficie se dobdnde~·te in temeiul unui act juridic, precum !j i prin uzucapiune 
sau prin alt mod prevazut de lege. Dispozif iile in materie de carte funciara ramdn aplicabile. 
(3) Superficia se poate inscrie !}i in temeiul unui act juridic prin care proprietarul intregului 
fond a transmis exclusiv construcf ia ori a transmis terenul !}i construcfia, in mod separat, 
catre doua persoane, chiar daca nus-a stipulat expres constituirea superficiei. 
(4) in situaf ia in care s-a construit pe terenul altuia, superficia se poate inscrie pe baza 
renunfarii proprietarului terenului la dreptul de a invoca accesiunea, in favoarea 
constructorului. De asemenea, ea se poate fnscrie fn favoarea unui terf pe baza cesiunii 
dreptului de a invoca accesiunea. 

Art.694 Durata dreptului de superficie 
Dreptul de superficie se poate constitui pe o durata de eel mult 99 de ani. La implinirea 
termenului, dreptul de superficie poate fi reinnoit." 

A vand 1'n vedere cele susmentionate este necesara ~i oportuna adoptarea 'in cadrul 
~edintei de consiliu a proiectului de hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de 
superficie 'in favoarea comunei RECI, judetul Covasna pentru terenul identificat 1'n C.F. 
nr.24533 - Reci, proprietatea HS Timber Productions Reci SRL, 1n forma initiata de di. 
primar. 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE 

LOVASZ EDIT ( 

Y1 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public §'i privat al comunei, urbanism, 
apararea ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr. DG tl.i din a,9.C>"f. ~ ~;z 

Raportul comisiei de specialitate 
privind aprobarea constituirii dreptului de superficie in favoarea comunei RECI, 

judetul Covasna pentru terenul identificat in C.F. nr.24533 - Reci, 
proprietatea HS Timber Productions Reci SRL 

Comisia de specialitate pe domenii de activitati amenajarea teritoriului ~i 
urbanism, analizand proiectul de hotarare, privind aprobarea constituirii 
dreptului de superficie in favoarea comunei RECI, judetul Covasna pentru 
terenul identificat in C.F. nr.24533 - Reci, proprietatea HS Timber Productions 
Reci SRL, insotit de raportul compartimentului de resort intocmit in acest sens, 
constata ca sunt respectate prevederile OU G nr.57/2019 privind Codul 
Aministrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare, proiectul se incadreaza in 
prevederile Codului Civil, ~i a Legii nr. 7/1996 privind cadastrul ~i publicitatea 
imobiliara, modificata ~i completata; 

Pentru aceste considerente, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (4) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, comisia de specialitate aleasa in 
domeniu, a hotarat: 

AVIZAREA FAVORABILA 

a proiectului de hotarare mentionat mai sus. 
Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare privind 

aprobarea constituirii dreptului de superficie in favoarea comunei RECI, judetul 
Covasna pentru terenul identificat in C.F. nr.24533 - Reci, proprietatea HS 
Timber Productions Reci SRL. 

Pre~edintele comisiei, 
Modi Koreh-Sandor 

Q 
Secretar I comisiei, 

BorbatH 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finanJe, 
agricultura, go5podarire comunala, protec/ia mediului, comerj Ji turism 
Nr. ~G~o din d..9.o':f. ~~~ 

Raportul comisiei de specialitate 
privind aprobarea constituirii dreptului de superficie in favoarea comunei 
RECI, judetul Covasna pentru terenul identificat in C.F. nr.24533 - Reci, 

proprietatea HS Timber Productions Reci SRL 

Comisia de specialitate, i'n cadrul ~edintei sale a analizat proiectul de 
hotarare, privind aprobarea constituirii dreptului de superficie i'n favoarea 
comunei RECI, judetul Covasna pentru terenul identificat i'n C.F. nr.24533 -
Reci, proprietatea HS Timber Productions Reci SRL. 

In conformitate cu prevederile art. 125 alin. (4) din Ordonanta de Urgenta 
a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~1 

completarile ulterioare,, comisia noastra intrunita in ~edinta, a hotarat: 

AVIZAREA FAVORABILA 

a proiectului de hotarare mentionat mai sus. 

S-a constatat ca sunt respectate prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul 
Aministrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare, proiectul se i'ncadreaza i'n 
prevederile Codului Civil, ~i a Legii nr. 7 /1996 privind cadastrul ~i publicitatea 
imobiliara, modificata ~i completata; 

Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare privind 
aprobarea constituirii dreptului de superficie in favoarea comunei RECI, judetul 
Covasna pentru terenul identificat in C.F. nr.24533 - Reci, proprietatea HS 
Timber Productions Reci SRL 

SECRE 
s 



ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, culte, 1nvatamant, 
sanatate ~i familie, munca ~i protectie sociala, protectie copii, tineret ~i sport 
Nr. ~G~G / ~9.0~.J.9'-'--

Raportul comisiei de specialitate 
privind aprobarea constituirii dreptului de superficie in favoarea comunei 
REC!, judeful Covasna pentru terenul identificat in CF nr.24533 - Reci, 

proprietatea HS Timber Productions Reci SRL 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei sale a analizat proiectul de 
hotarare sus-mentionat. 

S-a constatat ca sunt respectate prevederile OUG nr.57/2019 privind 
Codul Aministrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare, proiectul se 
i'ncadreaza in prevederile Codului Civil, ~i a Legii nr. 7 /1996 privind cadastrul ~i 
publicitatea imobiliara, modificata si completata; 

In conformitate cu prevederiie art. 125 alin. (4) din Ordonanta de Urgenta 
a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~1 

completarile ulterioare,, comisia noastra intrunita in ~edinta, a hotarat: 

AVIZAREA FAVORABILA 

a proiectului de hotarare mentionat mai sus. 

Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare privind 
aprobarea constituirii dreptului de superficie in favoarea comunei RECI, judetul 
Covasna pentru terenul identificat in C.F. nr.24533 - Reci, proprietatea HS 
Timber Productions Reci SRL 

PRE$EDINTELE COMISIE, 
VERES ISTVAN 

MEMBRU, 
BARABAS KALMAN 

SECRETAR COMISIE, 
BUKUR ISTVAN 


