
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
          

             HOTĂRÂREA  NR. ______ 
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea deţinătorilor 

construcţiilor edificate la parterul imobilelor cu destinaţia de locuinţe colective 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 13.11.2014; 

Având în vedere raportul nr.164990/2014 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune constituirea dreptului de 
superficie cu titlu gratuit în favoarea deţinătorilor construcţiilor edificate la parterul 
imobilelor cu destinaţia de locuinţe colective;      

În conformitate cu prevederile Cărţii a III-a, Titlul III, Capitolul I, art. 693-702  şi 
Cărţii a V-a, Titlul II, Capitolul I din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în executare a 
Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, art. 4 din Legea nr.213/1998, privind proprietetea 
publică şi regimul juridic al acesteia, Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,  Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art.36 alin.1 din Legea nr.18/1991, 
republicată, a fondului funciar şi Legii nr.50/1991, republicată, privind executarea 
lucrărilor de construcţii; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, art.45, alin.3, art.61 alin.2, art.115, alin.1 lit.b şi 
art.121, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea 

deţinătorilor construcţiilor edificate la parterul imobilelor cu destinaţia de locuinţe 
colective. 

Art.2. Se aprobă modelul contractului de superficie prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie, să semneze contractele 
de superficie şi să îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de 
lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Direcţia 
Patrimoniu, Direcţia Impozite şi Taxe şi Direcţia Elaborare şi Implementare 
Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



                                                                                                 

 

 
DIRECŢIA JURIDICĂ, ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE  

ŞI CONTENCIOS  ADMINISTRATIV 

Nr. 164990/12.11.2014. 

 

 

 

 

RAPORT  

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit  în favoarea deţinătorilor 
construcţiilor edificate la parterul imobilelor cu destinaţia de locuinţe colective 

 

 

 Autoritatea locală a demarat procedura de reabilitare termică a locuinţelor colective 
prin programele operaţionale regionale, procedură aflată în faza de evaluare   la organismul 
intermediar ADR SUD VEST OLTENIA.  

 În cadrul verificării proiectelor s-a constatat extinderea construcţiilor de la parterul 
imobilelor cu destinaţia de locuinţe colective şi pentru eligibilitatea proiectului se impune 
intrarea în legalitate ce presupune ca variante autorizarea în înţelesul  Legii 50/1991 R sau 
demolarea. 

 Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind Proprietatea Publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, unitatea 
administrativ-teritorială are un drept de proprietate privată asupra bunurilor care nu fac 
parte din domeniul public. Aceleaşi prevederi legale le găsim reiterate şi în art. 121 alin. 2 
din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 

Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 



 Dreptul de proprietate constituie dreptul real cel mai deplin, conferindu-i titularului 
său trei atribute, şi anume posesia, folosinţa si dispoziţia. Aceste atribute au un caracter 
absolut deoarece există în raporturile proprietarului cu toate subiecele de drept şi un 
caracter exclusiv, numai proprietarul putându-le exercita în plenitudinea lor, indiferent de 
puterile şi drepturile pe care altă persoană le- ar putea avea asupra aceluiaşi bun.  

 Există şi excepţii când unele dintre atributele recunoscute de lege proprietarului sunt 
desprinse din conţinutul juridic al dreptului său, alcatuind un alt drept real principal 
constituit ori recunoscut în favoarea altei persoane, drept independent, opozabil tuturor, 
inclusiv proprietarului. În acest mod se realizează ceea ce numim dezmembrămintele 
dreptului de proprietate, întrucat unele atribute ale proprietatii se exercita cu titlul de drept 
real principal şi distinct asupra unui bun de catre o altă persoană decat proprietarul.  

  

 Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt: dreptul de superficie, dreptul de 
uz, dreptul de abitaţie si dreptul de servitute. Toate aceste drepturi reale principale derivate 
pot fi constituite sau dobândite numai asupra bunurilor care se află in proprietate privată.  

 Potrivit alin. (1), art.693 din Noul Cod Civil, superficia reprezintă dreptul de a avea 
sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, 
asupra căruia superficiarul dobândeste un drept de folosină. 

 Cu alte cuvinte, dreptul de superficie este acel drept real principal, dezmembrămant 
al dreptului de proprietate asupra unui teren, care constă in dreptul de proprietate al unei 
persoane, numită superficiar, privitor la construcţiile, plantaţiile sau alte lucrări care se află 
pe terenul proprietatea altuia, teren asupra căruia superficiarul are un drept de folosinţă.  

 Constatăm că în cazul superficiei se suprapun două drepturi de proprietate: 
dreptul de proprietate al superficiarului asupra construcţiilor, plantaţiilor sau altor lucrări 
şi dreptul de proprietate asupra terenului, al cărui proprietar este o altă persoană.  

 Dreptul de superficie prezintă urmatoarele caractere juridice: în primul rând, este un 
drept real imobiliar, având ca obiect întotdeauna un bun imobil, adică o suprafaţă de teren . 

 Un alt caracter juridic al superficiei este acela că reprezintă un drept perpetuu, în 
sensul că atata timp cât dureaza construcţia, plantaţia sau lucrarea ce se află în proprietatea 
altei persoane decât proprietarul terenului, el nu se poate stinge prin neexercitare iar atunci 
când este constituit prin act juridic, se poate  constitui pe o durată determinată. Conform 
normelor înscrise în Noul Cod Civil , dreptul de superficie se poate constitui pe o perioadă 
de cel mult 99 de ani, iar la împlinirea acestui termen, acest drept poate fi înlocuit. 



 Cu privire la caracterul şi natura prestaţiei, dreptul de superficie se poate constitui cu 
titlu gratuit sau cu titlu oneros aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 697  Noul Cod Civil. 
Dat fiind faptul că în precedent balcoanele de la parterul blocurilor au fost edificate prin 
atribuirea cu titlu gratuit a terenului de către autoritatea locală, potrivit H.C.L. 301/2005, 
propunem constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit. 

 Întinderea şi exercitarea dreptului de superficie se va realizeaza în condiţiile art. 695  
NCC în condiţiile contractului ce urmează a fi încheiat între autoritatea locală şi  titularii 
dreptului de proprietate asupra construcţiilor edificate. 

  Faţă de cele expuse propunem spre aprobare : 

 1 .constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea deţinătorilor 
construcţiilor edificate la parterul imobilelor cu destinaţia de locuinţe colective;  

 2 .aprobarea modelului contractului de superficie prezentat în anexa 1 la prezentul 
raport. 

 3. împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie, să semneze 
contractele de superficie şi să îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute 
de lege. 

 Sub aspectul temeiului  juridic, prezentul raport se întemeiază pe dispoziţiile Cărţii a 
III-a ,Titlul III ,Cap. I art. 693-702 ( Superficia ) şi Cartea a V-a Titlul II ,Cap. I ( Izvoarele 
obligaţiilor – Contractul ) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul Civil, art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietetea publică şi 
regimul juridic al acesteia, Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu 
modificările şi completările ulterioare ,OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată a fondului funciar, art. 36 alin. 2 
lit. c şi art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată a Administraţiei Publice Locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legea 50/1991R privind  executarea lucrărilor de 
construcţii. 

 

 

 

                  ÎNTOCMIT 

       DIRECTOR EXECUTIV                                                             

                cons.jur. Ovidiu Mischianu                                                            



            ANEXA 1 

 

CONTRACT DE SUPERFICIE 

NR. ________ / _________ 

 

 Cap. I. Partile contractante 

Între, 

 

 Municipiul Craiova , cu sediul în Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.7, Jud. Dolj, 
CUI 4417214, tel. 0251/415177, fax 0251/411561, cont………………………, deschis la 
Trezoreria Craiova, reprezentat prin Primar , în calitate de proprietar al terenului 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova situat în str. 
____________________ nr. ____ 

ŞI 

 

 ___________________ cu domiciliul/sediul in Craiova ,str. __________ nr.____ , 
CUI 

_________ înregistrat la ORC sub nr. _________, tel/fax ___________, 

cont___________________deschis la ___________, reprezentată prin ______________ 
administrator cu domiciliul în ______ având BI /CI seria __ nr. ___ şi CNP ________ , în 
calitate de superficiar ,  

 

în temeiul Cărţii a III-a Titlul III Cap. I art. 693-702 ( Superficia ) şi Cartea a V-a Titlul II 
Cap. I ( Izvoarele obligaţiilor – Contractul ) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în 
executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind 
Proprietetea Publică şi regimul juridic al acesteia, Legii nr. 7/1996 a Cadastrului şi 
Publicităţii Imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare ,  OG nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , Legea nr. 273/2006 
privind Finanţele Publice Locale, art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată a 
Fondului Funciar, art. 36 alin. 2 lit. c şi art. 121 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată 
a Administraţiei Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în 



temeiul HCL __________ s-a încheiat prezentul contract de constituire a dreptului de 
superficie.  

 

 Cap. II. Obiectul contractului 

 

 Art. 1. Obiectul contractului îl constituie asigurarea dreptului de folosinţă asupra 
terenului în suprafaţă de ____ mp. situat în str. ________ nr. ____, identificat potrivit 
schiţei anexă la prezentul contract. Constituirea dreptului de superficie asupra terenului se 
face cu titlu gratuit. 

 

 Cap. III. Termenul 

 

 Art. 2. Drepul de superficie asupra terenului menţionat mai sus se constituie pentru o 
perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional. 

 

 

 Cap. IV. Drepturile partilor 

 

 Drepturile superficiarului: 

 Art. 3. (1) Dreptul de superficie constituit se exercită în limitele şi condiţiile stabilite 
prin prezentul contract . 

 (2)Superficiarul are dreptul de a exercita posesia şi folosinţa asupra terenului 
menţionat la art. 1 precum şi dreptul de a dispune de substanţa lui în limitele impuse prin 
documentaţiile de urbanism aprobate în condiţiile legii necesare realizării şi întreţinerii în 
bune condiţii a construcţiei deţinute ( săpături, amenajări etc. ) 

 

 Drepturile proprietarului terenului 

 Art. 4.  (1) Proprietarul terenului garantează folosinţa liniştită a terenului. 



 (2)Proprietarul terenului are dreptul să inspecteze bunul care constituie obiectul 
prezentului contract , verificând respectarea obligaţiilor asumate de superficiar. 

 (3)Proprietarul terenului are dreptul să modifice în mod unilateral partea 
reglementară a contractului de superficie, în situaţia în care interesul naţional sau local o 
impune, potrivit hotărârilor adoptate de către Consiliul Local Municipal sau alte acte 
normative. 

 

 Cap. V. Obligatiile parţilor 

 

 Obligaţiile superficiarului 

 Art.5. (1)Superficiarul nu poate modifica construcţia existentă pe teren la data 
încheierii contractului şi nici adăuga alte construcţii utile acesteia, decât cu acordul 
proprietarului terenului şi numai cu respectarea condiţiilor Legii nr. 50/1991, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare. În caz contrar proprietarul terenului are dreptul 
să ceară desfiinţarea construcţiilor utile adăugate , repunerea imobilului în situaţia 
anterioară şi plata de daune interese. 

 (2)Superficiarul este obligat să respecte sarcinile legale cu privire la protecţia 
mediului şi să asigure buna vecinătate. 

 (3)Superficiarul este obligat să aducă la cunoştinţa proprietarului, în scris, cu 30 de 
zile înainte de împlinirea termenului, intenţia de prelungire a prezentului contract. 

 (4)În cazul în care nu s-a îndeplinit cerinţa menţionată la alin. 3 , la încetarea 
contractului prin ajungere la termen, superficiarul este obligat să desfiinţeze construcţia şi 
să restituie terenul proprietarului acestuia, in mod gratuit si liber de orice sarcini. 

 (5)Superficiarul este obligat să aducă la cunoştinţa proprietarului terenului orice acte 
sau fapte care aduc atingere dreptului de folosinţă liniştită şi utilă a terenului. 

 (6)Superficiarul este obligat ca în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului 
contract să îl înregistreze la Direcţia de Taxe şi Impozite a autorităţii locale în vederea 
stabilirii  taxei pe teren care reprezintă sarcina fiscală  în condiţii similare impozitului pe 
teren prevăzut de Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare( art.256 
alin 3) 

 (7)Se interzice superficiarului să încheie orice acte sau convenţii privind cedarea 
dreptului de folosinţă constituit prin contract, sub sancţiunea rezolvirii de drept a 
contractului . 



 Obligaţiile proprietarului terenului 

 Art. 6. (1)Proprietarul terenului este obligat să nu îl tulbure pe superficiar în 
exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract . 

 (2)Proprietarul terenului este obligat să notifice superficiarul despre apariţia oricăror 
împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor superficiarului precum şi în situaţia în 
care interesul naţional sau local impune restituirea terenului. 

 

 Cap. VI. Încetarea contractului de superficie 

 

 Art. 7. (1)Prezentul contract de superficie încetează în urmatoarele situaţii: 

 a) la expirarea termenului stabilit in contract; 

 b)în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală 
de catre proprietarul terenului . În această situaţie proprietarul terenului va notifica de 
îndată intenţia de a denuţa unilateral contractul de superficie şi va face menţiune cu privire 
la motivele ce au determinat această masură; 

 c) prin pieirea construcţiei; 

 d) prin reziliere, de către proprietarul terenului în cazul nerespectarii obligaţiilor 
contractuale de către superficiar sau al incapacităţii îndeplinirii acestora; 

 e) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. 1 şi alin. 7 se sancţionează cu 
desfiinţarea de plin drept a contractului , fără somaţie sau punere în întârziere şi fără 
intervenţia instanţei judecătoreşti, autoritatea locală având dreptul să dezafecteze terenul şi 
să-l aducă la starea iniţială pe cheltuiala exclusivă a superficiarului. 

 (2)La încetarea, din orice cauză, a contractului de superficie, terenul care constituie 
obiectul contractului va fi restituit gratuit şi liber de orice sarcini proprietarului terenului. 

 

 Cap. VII. Forţa majoră şi cazul fortuit 

 

 Art.8.  Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează părţile de răspundere în cazul 
executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract. 



 Art.9. (1)Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de superficie, se întelege 
un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după 
încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate. 

 (2)Prin caz fortuit se inteleg acele împrejurări care au intervenit şi au condus la 
producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu 
întrunesc caracteristicile forţei majore. 

 

 Cap. VIII. Notificările între părţi 

 

 Art.10. (1)In accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre 
parţi celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa menţionată la Cap. I. 
al prezentului contract. 

 (2)Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucratoare 
după cea în care a fost expediat. 

 (3)Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt 
confirmate şi în scris. 

 

 Cap. IX. Litigii 

 

 Art.11. (1)Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din interpretarea, executarea 
ori încetarea prezentului contract de superficie urmează a fi rezolvate pe cale amiabila . 

 (2)În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă sau părţile nu ajung la 
un acord, soluţionarea litigiilor se face de către instanţa judecătorească competentă. 

 

 Cap. X. Clauze finale 

 Art.12. (1)Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat 
între parţile contractante. 

 (2)Prezentul contract împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din 
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlatură orice altă înţelegere verbală dintre 
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 



 (3)Prezentul contract a fost încheiat azi………………, în 2 exemplare, din care unul 
pentru superficiar şi unul pentru proprietarul terenului. 

 

 

 

                           Proprietar                                                      Superficiar 

                                                                                              

           Municipiul Craiova  

                 prin Primar  

                   Lia Olguţa Vasilescu 

 

 



MUNICIPIULCRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
HOTĂRÂREA NR. 313 

privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.301/2005 referitoare la  darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei 

construcţiei, către proprietarii de apartamente care solicită construirea 
de balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului Craiova, aferente acestora. 
 

   
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2012; 
         Având în vedere raportul nr. 179099/2012 al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului prin care se propune încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.301/2005 referitoare la darea în folosinţă gratuită, pe durata 
existenţei construcţiei, către proprietarii de apartamente care solicită construirea de 
balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, aferente acestora şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 şi 163/2012; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată şi Ordinului 
nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;  

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
                                             HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.301/2005 referitoare la darea în folosinţă gratuită, pe durata 
existenţei construcţiei, către proprietarii de apartamente care solicită 
construirea de balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, aferente acestora. 

Art.2. Pentru toate cazurile în care procedura de obţinere a certificatelor de urbanism 
şi a autorizaţiilor de construire având ca obiect construirea de balcoane la 
parterul blocurilor aferente apartamentelor a fost demarată, aceasta urmează a 
fi finalizată până la data de 31.03.2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                          SECRETAR, 
  Dorel Cosmin MARINESCU                                      Nicoleta MIULESCU 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
          
             
   
 
 

HOTĂRÂREA NR. 301  
 

          
 

   
           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 30.06.2005 

 Având în vedere raportul nr. 44037/2005 al Direcţiei Urbanism prin care se 
propune darea în folosinţă gratuită, către proprietarii de apartamente care solicită 
construirea de balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, aferente acestora; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii  

În temeiul art. 38 lit. f, art.126 şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală; 

                                                     
 
 
                                                   HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, către 

proprietarii de apartamente care solicită construirea de balcoane la parterul 
blocurilor, a terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
aferente acestora. 

 Construcţia va respecta aliniamentul balcoanelor aflate la etajele superioare. 
Art.2. Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism vor aduce la 

îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

ing. Constantin POPECI Nicoleta MIULESCU 
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