
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR.  122718/ 25.03.2021                PROIECT AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL  

                                                                                                   AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                         NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui drept de servitute de trecere, auto și pietonal, pentru 

suprafata de 59,00mp, din terenul proprietate privata a municipiului Bacau, in 

favoarea S.C. KAPPA INVEST SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 

85596 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere : 

- Adresele înaintate de către SC KAPPA INVEST SRL  nr. 116678/ 04.03.2021, 

118607/ 11.03.2021 prin care solicită acordarea unui drept de servitute de trecere, 

auto și pietonal, pentru suprafata de 59,00mp, din terenul proprietate privata a 

municipiului Bacau, in favoarea S.C. KAPPA INVEST SRL pentru terenul 

identificat cu nr. cadastral 85596; 

- Referatul nr. 122413/ 25.03.2021 al Direcției Arhitect Șef-Compartiment 

Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea unui 

drept de servitute de trecere, auto și pietonal asupra unei suprafeţe de teren situată 

în Bacău;  

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 122719/ 25.03.2021; 

-  Raportul Direcției Arhitect Șef – Compartiment Administrare și Inventariere 

Patrimoniu înregistrat cu nr. 122721/2/ 25.03.2021; 

- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 

122721/1/25.03.2021; 

- Prevederile art. 551 pct.6, ale art.617 alin.(1), ale art.619, ale art. 695, ale art.755(1), 

ale art. 756 și ale art. 759 alin.(1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, cu 

completările și modificările ulterioare; 

- Prevederile art. 108 lit. e, ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, 

ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ, modificată și completată; 

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a” din OUG nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ, modificată și completată: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

ART. 1 – Se aprobă acordarea unui drept de servitute de trecere auto și pietonal pentru 

suprafață de 59,00mp, din terenul proprietate privată a municipiului Bacău în favoarea 

S.C. KAPPA INVEST SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85596, potrivit 

Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART. 2 –  Se aprobă contractul de servitute de trecere auto și pietonal care va cuprinde 

clauze privind drepturile si obligațiile părților, conform Anexei nr. 2 parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 



 

 

 

ART. 3 – Se stabilește cuantumul despăgubirii pentru acordarea unui drept de servitute 

de trecere, cu piciorul și auto, pentru suprafața de 59,00 mp, din terenul proprietate privată 

a municipiului Bacău, la valoarea de 36 lei/mp/an. 

 

ART. 4 – Despăgubirea se va indexa de drept anual, cu indicele de inflație prognozat, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bacău, conform indicelui real 

comunicat de Institutul Național de Statistică. 

 

ART. 5 - În situația în care terenul ce face obiectul transmiterii nu este întreținut ori va fi 

afectat de proiecte ale municipalității, dreptul de servitute de trecere auto și pietonal se 

poate retrage în baza unei notificări prealabile. 

 

ART. 6 - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze contractul de 

servitute de trecere. 

 

ART. 7 – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Direcția Arhitect Șef-Compartimentul Administrarea şi Inventarierea 

Patrimoniului. 

 

ART. 8 – Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Arhitect 

Șef, Compartimentului Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului şi S.C. KAPPA 

INVEST SRL (prin Compartiment Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului). 

 

ART. 9 – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 

legalității. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 
B.S/DS-I-A-2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 122719/ 25.03.2021 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 la proiectul de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere, auto 

și pietonal, pentru suprafata de 59,00mp, din terenul proprietate privata a 

municipiului Bacau, in favoarea S.C. KAPPA INVEST SRL pentru terenul 

identificat cu nr. cadastral 85596 

 

 Expresie a puterii și accesului la posesia, folosința și dispoziția bunurilor, element 

de identitate și de apartenență socială și economică, dreptul de proprietate privată, ca 

drept fundamental este reglementat și garantat de art. 44 Constituția României și art. 1 

din Protocolul adiţional nr. 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. 

Dreptul de servitute este un drept real imobiliar, principal, perpetuu și indivizibil care 

dezmembrează proprietatea, conferind titularului său anumite prerogative strict limitate 

asupra lucrului altuia.  

• Dreptul de servitute este un drept imobiliar întrucât se constituie numai în folosul 

și respectiv în sarcina unor imobile. 

• Servitutea este un drept perpetuu, întrucat se menține atât timp cât există cele două 

imobile și situația care a determinat constituirea ei. 

• Servitutea este indivizibilă, în sensul că profită intregului fond dominant și 

grevează, în întregime, fondului aservit. 

El reprezintă o sarcina impusă asupra unui fond-teren pentru utilitatea unui alt fond 

învecinat, care aparține unui alt proprietar.  

Dreptul proprietarului unui teren înfundat -fondul dominant de a trece peste terenurile 

învecinate-fonduri aservite pentru a ajunge la o cale publică reprezintă o servitute.  

Dreptul de servitute poate fi limitat sau stins prin convenția proprietarilor celor două 

imobile. Servitutea este acel drept real principal, derivat, perpetuu și indivizibil, 

constituit asupra unui imobil numit fond aservit, pentru uzul și utilitatea altui imobil, 

numit fond dominant, care aparține altui proprietar. În virtutea acestui text “sevitutea 

este o sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul și utilitatea unui imobil având un 

alt stăpân”. În doctrina veche citată denumirea de servitute, este rezervată pentru a 

desemna numai acele sarcini care în afară de limitele normale ale atributelor inerente 

dreptului de proprietate și sunt constituite printr-un act de voință individuală în folosul 

unui fond dominant și în sarcina altui fond zis servit.  

Dreptul de servitute are următoarele caractere juridice:  

a) Servitutea este un drept real imobiliar, caracter ce rezultă din faptul că ea se constituie 

numai în folosul şi respectiv în sarcina unor imobile prin natura lor. Nici imobilele prin 

destinaţie şi nici cele prin obiectul la care se aplică nu sunt succeptibile de a forma 

obiectul dreptului de servitute.  

b) Servitutea presupune existenta a doua imobile ce aparţin la doi proprietari diferiţi.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Servitutea este constituită în profitul unui imobil pentru a asigura utilitatea acestuia şi 

nu în favoarea unei persoane, ea trecând peste limita vieţii proprietarilor fondurilor cu 

privire la care s-a constituit. 

c) Servitutea este un accesoriu al fondului căruia îi profita urmând soarta acestuia. Ea 

nu este un drept de sine stătător şi datorită caracterului accesoriu, servituţile nu pot fi 

înstrăinate, urmărite sau ipotecate separat , ci numai odată cu fondul dominant căruia îi 

profita. Ea rămâne ca o sarcină pentru utilitatea acestui fond, impusă fondului aservit, 

care, de asemenea, trebuie să suporte servituţile ce îl grevează indiferent cui i-ar aparţine 

proprietatea lui. 

d) Servitutea are un caracter perpetuu care este o consecinţă a caracterului accesoriu. Ea 

are aceeaşi durată ca şi dreptul de proprietate. Perpetuitatea este, însă, de natura servituţii 

şi nu de esenţa ei, pentru că că, părţile pot stabili prin convenţie un termen limitat pentru 

exercitarea servituţii şi proprietarul fondului dominant poate să renunţe la servitute.  

e) Servitutea este indivizibilă, înţelegând prin aceasta ca servitutea grevează întregul 

fond aservit şi profita întregului fond dominannt. Dacă imobilul, fond aservit, aparţine 

mai multor coproprietari, nu se pot constitui servituţi decât cu acordul tuturor 

coproprietarilor. Constituirea servituţii în favoarea unui imobil, fond dominant, 

coproprietatea mai multor persoane se poate însă realiză şi cu acordul unuia dintre 

copărtaşi întrucât actul de constituire le profita tuturor.  

Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate, a fost intocmit referatul 

compartimentului de specialitate din cadrul autoritatii locale, cu propunere de demarare 

a procedurilor legale, în vederea acordarii unui drept de servitute de trecere, auto și 

pietonal, pentru suprafata de 59,00mp, din terenul proprietate privata a municipiului 

Bacau, in favoarea S.C. KAPPA INVEST SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 

85596 , fapt pentru care supunem, spre analiză Consililului Local prezentul proiect de 

hotărâre.  

 Față de cele prezentate anterior, rog autoritatea deliberativă să hotărască. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 
 

N.O.P,B.S/DS-I-A-2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

ARHITECT SEF 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA ȘI INVENTARIERE A PATRIMONIULUI 

NR. 122721/2/25.03.2021 

 
Raport   

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de  specialitate al primarului la proiectul de 

hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere, auto și pietonal, pentru suprafata 

de 59,00mp, din terenul proprietate privata a municipiului Bacau, in favoarea S.C. KAPPA 

INVEST SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85596 

 

Art. 617, alin (1) (2), (3)  din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, 

republicat, specifică: ”Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea 

publică are dreptul să i să permită trecerea pe fondul vecinului său pentru 

exploatarea fondului propriu. Trecerea trebuie să se facă în condiţii de natură să 

aducă o minimă stânjenire exercitării dreptului de proprietate asupra fondului ce 

are acces la calea publică; în cazul în care mai multe fonduri vecine au acces la 

calea publică, trecerea se va face pe fondul căruia i s-ar aduce cele mai puţine 

prejudicii. Dreptul de trecere este imprescriptibil. El se stinge în momentul în care 

fondul dominant dobândeşte un alt acces la calea publică.” 

  Prin adresele nr.116678/04.03.2021 și nr.118607/11.03.2021, SC KAPPA 

INVEST SRL, solicită conducerii UAT Bacău, aprobarea instituirii unei servituți 

de trecere auto și pietonal, pe terenul proprietate publică a municipiului Bacău. 

Servitutea a fost solicitată pentru o suprafață de teren de 59,00 mp. 

Terenul identificat cu nr. cadastral 85596, înscris în CF 85596, proprietatea 

solicitanților conform Actului de Alipire nr. 1916 din 14.06.2019, se află în 

imediata vecinătate a terenului proprietate privata a municipiului Bacău, astfel că 

acesta nu are un acces la drumul public. 

Având în vedere prevederile art. 108, lit. e din OUG nr. 57/03.07.2019 

privind Codul Administrativ, Consiliile  Locale și Consiliile județene hotărăsc, în 

condițiile prevăzute în partea a V-a a actului normativ menționat, că bunurile ce 

aparțin domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie 

valorificate prin alte modalități prevăzute de lege. 

Proiectul de hotărâre, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu  modificările și completările 

ulterioare. 

Avizăm favorabil prezentul proiectul de hotărâre. 

 
ARHITECT SEF 

DIANA  MIHAELA MARIN 

 
 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

IONEL IULIAN STAN 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

Nr. 122721/1/ 25.03.2021 

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere, auto și 

pietonal, pentru suprafata de 59,00mp, din terenul proprietate privata a municipiului Bacau, in 

favoarea S.C. KAPPA INVEST SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85596  
 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

 

-Prevederilor  art. 551 pct. 6, art. 617 alin.(1), ale art.619, ale art. 695, ale art. 755(1),ale 

art. 756 și ale art. 759 alin.(1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, cu completările 

și modificările ulterioare, care precizează: 

Art. 551    Drepturile reale 

    Sunt drepturi reale: 

    6. dreptul de servitute 

Art. 617 Dreptul de trecere 

(1)Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publica are dreptul sa i sa permita 

trecerea pe fondul vecinului sau pentru exploatarea fondului propriu. 

Art. 619 Intinderea si modul de stabilire a dreptului de trecere 

Intinderea si modul de exercitare a dreptului de trecere sunt determinate prin intelegerea 

partilor, prin hotarare judecatoreasca sau printr-o folosinta continua pe timp de 10 ani. 

Art.695 Intinderea si exercitarea dreptului de superficie 

(1) Dreptul de superficie se exercita in limitele si in conditiile actului constitutiv. In lipsa unei 

stipulatii contrare, exercitarea dreptului de superficie este delimitata de suprafata de teren pe 

care urmeaza sa se construiasca si de cea necesara exploatarii constructiei sau, dupa caz, de 

suprafata de teren aferenta si de cea necesara exploatarii constructiei edificate. 

(2) In cazul prevazut la art. 693 alin. (3), in absenta unei stipulatii contrare, titularul dreptului 

de superficie nu poate modifica structura constructiei. El o poate insa demola, dar cu obligatia 

de a o reconstrui in forma initiala. 

(3) In cazul in care superficiarul modifica structura constructiei, proprietarul terenului poate sa 

ceara, in termen de 3 ani, incetarea dreptului de superficie sau repunerea in situatia anterioara. 

In al doilea caz, curgerea termenului de prescriptie de 3 ani este suspendata pana la expirarea 

duratei superficiei. 

(4) Titularul poate dispune in mod liber de dreptul sau. Cat timp constructia exista, dreptul de 

folosinta asupra terenului se poate instraina ori ipoteca numai odata cu dreptul de proprietate 

asupra constructiei. 

Art. 755 (1) Servitutea este sarcina care greveaza un imobil, pentru uzul sau utilitatea 

imobilului unui alt proprietar. 

Art. 756  Constituirea servitutii 

 Servitutea se poate constitui in temeiul unui act juridic ori prin uzucapiune, dispozitiile in 

materie de carte funciara ramanand aplicabile 

Art. 759 Obligatiile in sarcina proprietarului fondului aservit 

(1) Prin actul de constituire se pot impune in sarcina proprietarului fondului aservit anumite 

obligatii pentru asigurarea uzului si utilitatii fondului dominant 

- Prevederilor art. 108 lit.”e”  ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale 

art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, modificată și completată, care precizează: 

Art. 108 Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc, in conditiile prevazute in partea a V-a 

a prezentului cod, ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, local sau judetean, dupa 

caz, sa fie: 

e) valorificate prin alte modalitati prevazute de lege 

 

 

 



 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 

preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 

hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă 

a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 

consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale 

adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum 

urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica 

actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 

la data adoptarii, respectiv emiterii 

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 

respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale 

consiliului judetean, dupa caz; 

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Prevederilor art. 129 (2) lit. „c”, aliniatul (6) lit. „b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, modificată și completată, care precizează: 

Art. 129 (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: 

b) hotaraste vanzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinta gratuita sau 

inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in 

conditiile legii 

 

 

- şi poate fi supus spre dezbatere 

    

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Red.  B.S/DS-I-A-2/ex.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

  Anexa  2  la HCL nr.  

 

CONTRACT  PENTRU CONSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE DE 

TRECERE 

auto și pietonal 

Nr. _________/___________ 2021 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Între: 

MUNICIPIUL BACĂU, cu sediul în localitatea BACĂU, Str. MĂRAȘEȘTI  nr. 6, jud. 

BACĂU, reprezentată prin domnul LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU – Primar, în 

calitate de  PROPRIETAR 

şi 

S.C. KAPPA INVEST  SRL., cu sediul în Localitatea Bacău, str. Mărășești, nr. 92, jud. Bacău  

CUI RO41182503, înregistrare în Registrul Comerţului J4/1854/2019, cont IBAN:    

RO18BTRLRONCRT0503113501, deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentată legal 

prin doamna MANOLE VIORICA, în calitate de  BENEFICIAR asupra suprafeței de teren de 

2027 mp, teren curți construcții, situat în Municipiul Bacău, Str. Mărășești nr.92, județul Bacău, 

teren fără ieșire la drumul public. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu oneros de către Proprietar în 

favoarea Beneficiarului, a dreptului de servitute de trecere  auto și pietonal asupra terenului în 

suprafață de 59,00 mp compus din Lot 1, S1-29 mp, S2-6 mp, Lot 2, S1-20 mp, Lot 2,  S2-4 mp pe 

domeniul privat al Municipiului Bacău, în zona Mărășești nr.100A, în vederea realizării căilor 

de acces/ lucrărilor de protectie subterane și supraterane a  rețelei de alimentare cu energie 

electrică, potrivit Anexei nr. 1 la HCL nr.______________ 

 III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 2. Prezentul contract își produce efectele începând cu data semnării de către părți și 

încetează în momentul în care fondul dominant dobândește un alt acces la calea publică sau în 

baza art. 5 din HCL nr. _________________ 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art. 3. Proprietarul se obligă: 

a) să acorde spre folosinţă cu titlu oneros, dreptul de servitute de trecere auto și pietonal 

pentru terenul în suprafață de 59,00 mp prevăzut la art. 1. 

Art. 4. Beneficiarul se obligă: 

a) să folosească bunul potrivit destinaţiei menţionate la art. 1 din prezentul contract; 

b) să solicite şi să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare pentru realizarea căilor de 

acces și ale lucrărilor de de protecție subterane și supraterane a rețelei de alimentare cu 

energie electrică, pe cheltuiala proprie; 

c) să adopte soluţii tehnice cât mai eficiente, fără afectarea circulaţiei publice, cu 

respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condiţiilor tehnice standardizate în 

vigoare pentru realizarea lucrărilor; 

d) să respecte condiţiile stabilite în contract; 



 

 

 

 

e) să întreţină bunul ca un bun gospodar şi ca pe un bun al său şi să nu transmită către terţi 

drepturile pe care le are în urma acestui contract; 

f) să predea proprietarului bunul în aceleaşi condiţii în care i-a fost încredinţat fără a avea 

vreo pretenţie materială sau de alt gen asupra îmbunătăţirilor ce eventual le va aduce în 

perioada derulării contractului; 

g) să execute lucrările fără depozitarea materialelor pe domeniul public. 

 

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 5. Prezentul contract încetează: 

a) la expirarea termenului prevăzut la art. 2; 

b) prin reziliere, dar numai la cererea părţii interesate, în cazul nerespectării obligaţiilor de 

către cealaltă parte semnatară; 

c) în cazul în care beneficiarul foloseşte bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop 

decât cel prevăzut la art. 1 din contract; 

d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului; 

e) prin înţelegerea părţilor. 

VI. FORŢA MAJORĂ 

Art. 7. (1) Aşa cum este definită, forţa majoră exonerează Părţile de răspundere pentru 

neîndeplinirea obligaţiilor lor contractuale. În scopul acestui Contract, forţa majoră înseamnă 

un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părţi şi care 

face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligaţiilor sale asumate prin prezentul 

Contract şi include, dar fără a se limita la, război, revoluţie, război civil, cutremur, incendiu, 

explozie, furtună, inundaţie sau alte condiţii meteo nefavorabile, confiscare. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi în scris,  

în termen de 3 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în 15 zile de la 

apariţie.  

(3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu 

încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare. 

(4) În cazul în care evenimentul de forţă majoră determină o suspendare a executării prezentului 

Contract pentru o perioadă care depăşeşte două luni, oricare dintre Părţi poate denunţa unilateral  

 

Contractul. În acest caz, nici una dintre Părţi nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă 

Parte, dar ele au datoria să-şi îndeplinească obligaţiile acumulate până la data respectivă. 

 

VII. LITIGII 

Art. 8. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 

reprezentanţii lor. 

Art. 9. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 

instanţelor judecătoreşti competente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIII. CLAUZE FINALE 

Art. 10. Prezentul contract se modifică numai prin act adiţional semnat de părţile contractante.  

Art. 11. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

 

PROPRIETAR                                                                                    BENEFICIAR  

MUNICIPIUL BACAU                                                            SC KAPPA INVEST SRL 

PRIMAR                      REPREZENTANT  LEGAL 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU            MANOLE VIORICA 

 

DIRECTIA JURIDICĂ  

DIRECTOR EXECUTIV  

FANTAZA CIPRIAN 

 

 

DIRECTIA ECONOMICA 

ZAMFIR MARIANA 

 

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE 

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

IONEL IULIAN STAN 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                    ARHITECT ȘEF                       

  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                  DIANA MIHAELA MARIN 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 122721/ 25.03.2021 

CĂTRE 

ARHITECT ȘEF-COMPARTIMENT ADMINISTRARE ȘI INVENTARIEREA 

PATRIMONIULUI 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

 

 

  Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ, modificată și completată, vă informăm că v-a fost transmis 

pe e-mail proiectul de hotărâre hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de 

trecere, auto și pietonal, pentru suprafata de 59,00mp, din terenul proprietate privata a 

municipiului Bacau, in favoarea S.C. KAPPA INVEST SRL pentru terenul identificat cu 

nr. cadastral 85596,  în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă 

rugăm ca până la data de 25.03.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul General 

al Municipiului Bacău. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                               AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                    NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr.122413  din  25.03.2021 

 

      APROB 

                                  PRIMAR 

               LUCIAN DANIEL STANCIU 

VIZITEU 

 

 

REFERAT 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 108, lit. e din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările și modificările ulterioare: ”Consiliile locale și Consiliile județene 

hotărăsc, în condițiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, că bunurile ce aparțin 

domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie valorificate prin alte modalități 

prevăzute de lege.” 

- prevederile art. 129, art. 133 alin.(1), art. 139 și art. 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

- prevederile art. 617 alin (1) din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil republicată, 

”proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publică are dreptul să i se permită trecerea 

pe fondul vecinului sau pentru exploatarea fondului propriu”; 

- adresele nr. 116678/04.03.2021 și nr. 118607/11.03.2021 ale SC KAPPA INVEST SRL 

 

propunem promovarea proiectului de hotărâre pentru: 

- acordarea unui drept de servitute de trecere, auto și pietonal, pentru suprafata de 59,00mp, din 

terenul proprietate privata a municipiului Bacau, in favoarea S.C. KAPPA INVEST SRL pentru terenul 

identificat cu nr. cadastral 85596; 

- se aprobă contractul de servitute de trecere cu piciorul și auto,  conform anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre si care va cuprinde clauze privind drepturile si obligațiile părților; 

- contractul de servitute de trecere auto și pietonal va fi înregistrat de superficiar în Cartea 

funciară; 

- se stabilește cuantumul despăgubirii pentru acordarea unui drept de servitute de trecere, cu 

piciorul și auto, pentru suprafața de 59,00 mp, din terenul proprietate privata a municipiului Bacău, la 

valoarea de 36 lei/mp/an; 

- despăgubirea se va indexa de drept anual, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bacău, conform indicelui real comunicat de Institutul 

Național de Statistică; 

- în situația în care terenul ce face obiectul transmiterii nu este întreținut ori va fi afectat de 

proiecte ale municipalității, dreptul de servitute de trecere auto și pietonal se poate retrage în baza unei 

notificări prealabile; 

- se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze contractul de servitute de trecere. 

 

 

 



 

 

 

Prin adresele nr. 116678/04.03.2021 și nr.118607/11.03.2021,  SC KAPPA INVEST SRL, solicită 

conducerii UAT Bacău, acordarea unui drept de servitute de trecere, auto și pietonal, pentru suprafata 

de 59,00mp, din terenul proprietate privata a municipiului Bacau, in favoarea S.C. KAPPA INVEST 

SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85596. 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, care la art. 617, 

alin. (1), (2), (3) specific: ”Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publică are dreptul să 

i să permită trecerea pe fondul vecinului său pentru exploatarea fondului propriu. Trecerea trebuie să 

se facă în condiţii de natură să aducă o minimă stânjenire exercitării dreptului de proprietate asupra 

fondului ce are acces la calea publică; în cazul în care mai multe fonduri vecine au acces la calea 

publică, trecerea se va face pe fondul căruia i s-ar aduce cele mai puţine prejudicii. Dreptul de trecere 

este imprescriptibil. El se stinge în momentul în care fondul dominant dobândeşte un alt acces la calea 

publică”. 

Despăgubirea stabilită în sarcina beneficiarilor dreptului de servitute de trecere cu piciorul și auto, s-a 

stabilit la nivelul taxei – cale de acces existentă, aprobată prin HCL nr. 294 din 28.12.2020, privind 

aprobarea taxelor și impozitelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat 

cele reglementate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal modificată și completată, anexa nr. 10.  

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul Administrativ, vă rugăm să aprobați prezentul referat și să inițiați proiect de HCL.ARHITECT 

ȘEF 

DIANA MIHAELA MARIN 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

IONEL IULIAN STAN 

 

 

Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare 

Asociații de Proprietari 

Bardașu Cristina 
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