
          

 

 

      H O T Ǎ R Â R E 

privind aprobarea contractului de superficie, care are ca scop înfin ţarea unui Parc Solar 
pe teritoriul comunei Ciulni ţa, jude ţul Ialomi ţa 

 

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 11.02.2011: 

Având în vedere: 

-prevederile art.693 din Codul Civil –Legea 287/2009 

- prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 433/2003, privind promovarea producţiei de energie 
eoliană , 

- prevederile  Hotărârii Guvernului nr.1533/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a 
surselor regenerabile de energie, 

Examinând: 

-referatul de aprobare  nr.265/31.01.2011 al  primarului comunei Ciulniţa; 

-raportul  nr. 266/31.01.2011 al referentului cadastru din cadrul aparatului primarului comunei 
Ciulniţa, 

-raportul comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului local al comunei Ciulniţa ; 

În temeiul 36 alin(2), lit.c., alin.5, lit.b, alin (6), lit.a, pct.18,   art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. (1), 
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 

Art.1  Se aprobă încheierea unui contract de superficie cu S.C. INDUSTRIAL SCAF S.R.L. , 
care are ca scop înfiinţarea unui Parc Solar pe teritoriul comunei Ciulniţa, judeţul Ialomiţa, pentru 
suprafaţa de 25 hectare, categoria de folosinţă păşune, situaţă în extravilanul comunei Ciulniţa, în tarla 
98, parcela 839 . 

Art.2 .Se aprobă modelul cadru al contractului de superficie, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA 

COMUNA CIULNIŢA 



Art.3  Se împuterniceşte domnul Gheorghe Stelică, primarul comunei Ciulniţa , să semneze 
contractul de superficie. 

Art.4 Primarul comunei Ciulniţa şi Compartimentul cadastru şi urbanism vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                          GOAGĂ VICTORIA                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

                 ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO 

    NR. 11 

   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA 

   ASTĂZI 11.02.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CONTRACT DE SUPERFICIE 

Nr……/……………… 

 

ART.1 PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

● S.C. INDUSTRIAL SCAF S.R.L., cu sediul  în București, șos. Giurgiului, nr. 58-70, bl. C, ap. 88, sector 

4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. 
J40/1598/2010, Cod de înregistrare fiscală RO26526913, cod IBAN RO90BACX0000000462611001, 

deschis la Unicredit Țiriac - Ștefan cel Mare, reprezentată de d-na Adriana Mihaela 

Vasilescu, în calitate de Administrator, în calitate de SUPERFICIAR, denumit în continuare 
Superficiar 

și 

● Comuna CIULNIŢA, județul IALOMIŢA, reprezentată de dl. GHEORGHE STELICĂ, primarul Comunei 
CIULNIŢA, în calitate de semnantar autorizat, în calitate de PROPRIETARĂ, denumit în continuare 
Proprietarul 

 

denumite în continuare, împreună "Părţi", au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele condiţii: 
 

ART. 1
1
 SEMNIFICAȚIA UNOR TERMENI.  În înțelesul prezentului contract, următorii termeni au 

următoarele semnificații: 
a. Drept de superficie  - drept real rezultat din dreptul de proprietate pe care il are o persoană, denumită 

Superficiar, asupra construcțiilor, plantațiilor sau a altor lucrări care se afla pe o suprafață 

de teren care aparține unei alte persoane, teren asupra căruia Superficiarul capătă un 
drept de folosință. 

b. Parc solar – acea construcție realizată de Superficiar prin instalarea/construirea/montarea 

utilajelor și/sau panourilor solare, în conformitate cu specificațiile tehnice ale 

constructorului. 
c. Contract – prezentul contract privind constituirea dreptului de superficie; 

d. Teren – teren aflat în deplina proprietate a Proprietarului, așa cum este descris în Anexa 1 la 

contract (planuri cadastrale, acte de proprietate, etc.). 
 

ART.2 OBIECTUL CONTRACTULUI 
� Prin prezentul contract Proprietarul se obligă să constituie în favoarea Superficiarului dreptul de superficie 

asupra terenului, aflat în proprietatea Comunei CIULNIŢA, teren situat în raza comunei CIULNIŢA în 

suprafață totală de 25,00 ha, așa cum este identificat prin anexele la contract, planuri 
cadastrale. 

� Proprietarul, autorizează Superficiarul, să instaleze pe teren, unul sau mai multe utilaje și panouri solare 

în vederea construirii  Parcului Solar, obiectiv numit „Parc Solar CIULNIŢA”. 

� Superficiarul își va exercita dreptul de superficie, după obtinerea Avizului Tehnic de Racordare si 
obtinerea Autorizatiei de Construire, în vederea dezvoltării unui Parc Solar. 
 

ART.3 DURATA CONTRACTULUI 

1. Prezentul contract întră în vigoare la data semnării sale de către părți. Dreptul de superficie se 

constituie pe toată durata existenței construcției, fiind de cel putin 25 ani de la punerea in functiune 
a Parcului Solar. 
 

ART. 4 PLATA. MODALITĂȚI DE PLATĂ. PENALITĂȚI 
1. În perioada de 18 (optsprezece) luni, până la finalizarea procesului de obtinere avize, proiectare si construire 

a parcului solar, proprietarul nu îi va percepe Superficiarului nicio indemnizație. 
2. În momentul semnari contractului de superficie va incepe procesul de obtinere avize aferente construirii 

Parcului Solar. După punerea în funcțiune a parcului, dar nu mai tărziu de 18 luni de la data semnării 
contractului, Superficiarul va plăti Proprietarului pentru fiecare hectar, indiferent de suprafaţa pe care o 
ocupă elementele componente ale Parcului Solar, sumă de EUR1.500/ha/an. 



3. Superficiarul este obligat să plătească proprietarului penalităţi de întârziere în cuantum de 0,15% lei/zi  în 

cazul în care execută cu întârziere obligaţia de plată a preţului contractului așa cum a fost stabilit de 

prezentul capitol. 
4. Superficiarul va face plata indemnizaţiei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.Prin excepţie, prima plată, 

se va face în termen de 6 luni de la data punerii în funcţiune. 
5. Superficiarul va face plata indemnizaţiei în următorul cont al Primăriei comunei Ciulniţa 

…………………………………………………………………., în condițiile stipulate la art. 4.1 și urm. din prezentul 

contract. 
ART. 5 DREPTURILE Şi OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR. 
1. Drepturile şi obligaţiile Superficiarului. 

1.Superficiarul dobândeşte prin prezentul contract, dreptul de a exercita posesia şi folosinţa asupra terenului, 
precum şi dreptul de a dispune de substanţa lui în limitele impuse de necesitatea realizării construcţiei (săpături, 
amenajări etc.). 

2.Superficiarul se obligă să înceapă proiectarea Parcului Solar precum și să obțină toate avizele și permisele 

necesare în termen de 12(douasprezece) luni de la semnarea contractului, având însă dreptul la prelungirea 

acestei perioade interimare cu încă 8(opt) luni, în situaţia în care documentația necesară nu poate fi 

obținută, din motive obiective în primele 12(douasprezece) luni.  
3.Superficiarul isi rezerva dreptul de a renunta la una dintre parcelele de teren, fara a fi supus la plata de penalitati 

sau orice alte obligatii, daca nu se obtine Avizul Tehnic de Racordare pentru 50MW putere instalata a Parcului 
Solar.   In acest caz documentatia tehnica se reface pentru parcela ramasa aferenta a 25MW putere instalata a 
Parcului Solar. 

4.Superficiarul își rezervă dreptul de a renunța la prezentul contract, fără a fi supus la plata de 

penalități sau orice alte obligatii, dacă rezultatul studiului de fezabilitate nu indică rentabilitatea proiectului 
sau nu se obtine Avizul Tehnic de Racordare la reteaua de distributie electrica. 

5.Superficiarul se obligă să achite suma prevăzută la Art. 4 din prezentul contract la data şi modalitatea stabilita. 
6.În caz de nerealizare a proiectului  superficiarul va plăti suma de 1000 lei/ ha/ an, începând cu data semnării 

contractului. 
 
2. Drepturile şi obligaţiile Proprietarului. 

1.Terenul este și va rămâne proprietatea Comunei CIULNIŢA. 

2.Proprietarul terenului are dreptul la plata sumei prevăzute în contract în condițiile stabilite la articolul 4 și 

urm. din prezentul contract. 
3.Proprietarul nu va putea folosi, fără acordul prealabil în scris al Superficiarului, partea de teren neafectată de 

instalaţiile preconizate ce vor forma/compune Parcul Solar, angajându-se totodată ca activităţile ce le va 

desfăşura nu vor împiedica funcţionarea normală a acestuia.  În special, pe teren nu se vor putea desfășura 

activităţi care ar putea afecta sau perturba/îngreuna circulaţia liberă a  luminii solare sau a oricărei forme 
de valorificare a potenţialului solar. 

4.Proprietarul terenului garantează folosinţa liniştită şi utilă a terenului, iar în cazul în care acesta va efectua orice 
act de orice natură, ce poate să anuleze/modifice prezentul contract, în sensul anulării dreptului de superficie 
oferit, va plăti cu titlu de daune interese suma de 5.000.000(cincimilioane)Euro. 

5.Proprietarul terenului garantează că la data semnării prezentului contract, terenul este liber de orice sarcini, iar 

pe rolul instațelor judecătorești sau în procedura prealabilă administrativă nu se află niciun 

litigiu/cerere de revendicare/notificare Legea 10/2001 etc. 
6.Proprietarul terenului garantează Superficiarul contra evicțiunii totale sau parțiale în condițiile art. 1337 și 

următoarele din Codul Civil. 
7.Proprietarul terenului garantează Superficiarul contra viciilor ascunse ale terenului  asupra căruia se constituie 

dreptul de superficie, vicii care ar putea împiedica/întârzia Superficiarul în obținerea autorizațiilor de 

construire, în condițiile art. 1352 și următoarele din Codul Civil.  
 

ART. 6 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ. FORȚA MAJORĂ. CAZ FORTUIT. 

1. Prezentul contract se consideră desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și 

fără nici o altă formalitate prealabilă în situația în care rezultatul studiului de fezabilitate nu 
indică rentabilitatea proiectului, așa cum, este definită la art. 5.1.3 din prezentul contract. 



2. Contractul se considera desfiinţat de drept de către oricare parte contractantă, fără a mai fi necesară 

punerea în întârziere și fără orice formalitate prealabilă dacă cealaltă parte nu-şi execută 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

3. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de 

executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în 
baza Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației 

respective a fost cauzată de forța majoră sau cazul fortuit, așa cum sunt definite de lege. 
4. Partea care invocă forța majoră/cazul fortuit este obligată să notifice celeilalte părți, în termen 

de 3 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecințelor lui. 
5. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și 

notifice încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-
interese. 

 

ART. 7 LITIGII. CONFIDENȚIALITATE. 
1. Litigiile ce decurg din acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori 

desfiinţarea prezentului contract se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul 
Superficiarului. 

2. Părțile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe 

care le vor deține ca urmare a executării  Contractului. 
3. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți de a face cunoscut contractul 

sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în 

îndeplinirea contractului; 
4. O parte contractantă nu are dreptul, de a utiliza informaţiile si documentele obţinute sau la care are acces în 

perioada   de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
5. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

6. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la 

Contract dacă: 
i. informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă, sau 
ii. informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi  contractante 

pentru asemenea dezvăluire, sau 
iii. partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 
ART. 8 NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI. 
1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 

îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul părţii sau a reprezentantului ales, prevăzut în partea introductivă a 
prezentului contract. 

2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe 
această confirmare. 

3. Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care 
a fost expediată. 

4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

5. Orice Parte care îşi schimbă adresa va notifica acest fapt celeilalte Părţi în termen de 5 zile, de la data 
schimbării. 

 

ART. 9 DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII. 
1. Prezentul contract este guvernat de legea română.  
2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante, ce va 

deveni parte integrantă a prezentului contract. 
3. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 

anterioară sau ulterioară încheierii lui. 



4. Nevalabilitatea sau neexecutarea unor prevederi ale prezentului contract în orice moment şi pentru orice 
perioadă de timp precum şi eventualele omisiuni, nu atrag nevalabilitatea sau neexecutarea celorlalte clauze 
şi nu se va considera o renunţare la îndeplinirea acestor obligaţii. Părţile vor substitui articolul invalid cu unul 
valid care este cel mai aproape de cel asupra căruia s-a căzut de acord, aceiaşi procedură se va aplica şi în 
cazul unei omisiuni. 

5. Acest contract constituie acordul total de voinţă al părţilor asupra celor   menţionate mai sus.  Propunerile 
auxiliare verbale făcute până la semnarea prezentului contract nu vor fi luate în considerare. Acest contract 
nu va fi completat sau modificat decât în cazul unui acord scris semnat de fiecare parte a prezentului 
contract, denumit act adiţional ce va deveni parte integrantă a prezentului contract. 

6. Drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul contract vor intra în vigoare la data semnării lui  şi vor fi  
obligatorii pentru reprezentanţii şi succesorii părţilor. 

7. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

precizarea, completarea, sau modificarea clauzelor contractului prin act adițional, la 
apariția unor situații care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

8. Prezentul contract este însoțit de Anexa 1 (Planurile cadastrale), parte integrantă din prezentul contract. 
9. Toate rapoartele, aprobările, cererile şi notificările făcute în baza prezentului contract vor fi transmise între 

părți prin scrisoare recomandată prin curier sau fax, e-mail cu confirmare de primire, la 

următoarele adrese şi în atenția următoarelor persoane : 
a. SUPERFICIARUL - reprezentat de S.C. INDUSTRIAL SCAF S.R.L  cu sediul în șos. Giurgiului nr. 58-70, bl. 

C., ap. 88, sector 4, Bucureşti. Toată corespondența  se va adresa în atenția Dnei Administrator 
Adriana Mihaela Vasilescu . 

i. Tel.: 0725897784 
ii.  Fax.: 0213150761 

iii. E-mail.: office@industrialscaf.com 

a. PROPRIETARUL - reprezentat de Dl. _GHEORGHE STELICĂ.  Toată corespondența se va adresa în 

atenția DOMNULUI GHEORGHE STELICĂ.  
i. Tel.: 0243218082/0746039109 
ii. Fax.: 0243218082 

Prezentul contract a fost încheiat,  astăzi, __ / __/ ______, în 4(patru) exemplare originale a câte 4(patru) pagini 
fiecare, câte unul pentru fiecare parte, cu egală forţă juridică, ce reprezintă voinţa liber exprimată a părţilor. 
 
SUPERFICIAR,           PROPRIETAR, 
………………………………………                     CONSILIUL LOCAL CIULNIŢA 
Adriana Mihaela Vasilescu              
Administrator            

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                          GOAGĂ VICTORIA                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

                 ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


