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ACT DE SUPERFICIE A UNUI TEREN LIBER
iru veoeneA ExEcurARll uruet coNsrRucnl

intre:

SC KRONOSPAN SEBES SA, societate de nationalitate romana, cu sediul in str. Mihail
Kogalniceanu nr. 59, Sebes, jud. Alba, identificata prin numar de ordine la Registrul
Comertului J01160411997, cod unic de inregistrare nr. 11358544, legal reprezentata piin dt.
Botond Bandi - Director General si dna. Maria Luca - Director Financiar in calitate de
Proprietar (denumitd in continuare gi ,,Proprietaruf')

qi

SC KRONOCHEM SEBES SRL, societate de nationalitate romana, cu sediul in str. Mihail
Kogalniceanu nr. 59, Sebes, Jud. Alba, identificata prin numar de ordine la Registrul
Comertului J011117312006, cod unic de inregistrare nr. 19199061, legal reprezentata piin Ol.
Alexandru Antal - Administrator, in calitate de Superficiar (denumitd ?n continuare gi
,,Supefficiaruf' )

Proprietarul terenului si Superficiarul vor fi denumiti in continuare separat "partea" si
impreuna "Partile".

AVAND iru VEOCRT CA:

Superficiarul are nevoie de un teren liber de sarcini tehnice gi/sau juridice pe care sd
amplaseze, cu respectarea cerinlelor ce vor fi stabilite in documentalia de urbanism si de
autorizare a construcliei gi pe propria cheltuiald, o construclie sau un ansamblu de
construclii definitive (denumitd in continuare gi ,,Construclia" sau ,,lnvestitia pe Teren");

Proprietarul a dob6ndit in deplind proprietate terenul in suprafald de 1440 mp situat in
intravilanul Municipiului Sebes, inscris in Cartea Funciard a Municipiului Sebes nr.
71802, cu numdrul cadastral 3180/3 si nr. topografic 769313 (denumit in continuare
,,Terenul");

Proprietarul declard ca Terenul nu face obiectul unor garanlii imobiliare, privilegii,
servituti, drepturi de retenlie, drepturi de preem{iune, promisiuni de vilnzare sau litigii
care sd afecteze in vreun fel linigtita folosinld a Terenului gi realizarea investiliei de c6tre
Superficiar gi cd nu existd 9i nici nu ar putea exista vreo sarcind legali, conven{ional6,
tehnic6, urbanisticd sau de altd naturd care sd afecteze folosirea gi utilizarea in bun6
reguld a Terenului pentru scopul urmdrit gi declarat de cdtre superficiar;

Proprietarul deline in deplind proprietate Terenul gi declard cd acesta este apt a fi folosit
pentru scopul urmdrit de Superficiar, respectiv pentru amplasarea / executarea unei
construclii definitive gi folosirea ulterioard a acesteia ca facilitate de productie;

Proprietarul, rezervAndu-gi dreptul de proprietate asupra Terenului, doreste sd pund la
dispozitia Superficiarului Terenulin vederea exploatdrii sale in scopul identificat mai sus,
gi sd acorde intregul suport in realizarea 9i atingerea de citre Superficiar a scopului
pentru care doregte si utilizeze Terenul;

Realizarea investiliei constdnd in realizarea Constructiei de citre Superficiar si plata
pretului superficiei constituie motivele determinante ale Proprietariului pentru acordarea
dreptului de exploatare a Terenului cdtre Superficiar,



Dupd finalizarea Construcliei, la darea sa in funcliune, Superficiarul doregte sd
exploateze / foloseasci impreuna cu Terenul gi construclia sau ansamblul de con-strucfii
ce va fi realizat pe acesta, pe toatd perioada de existenrd a construcliei, iar proprietarul
declari cd acceptd acordarea dreptului de utilizare / folosinfd asupra Terenului pe toat6
aceastd perioadS.

in considerarea celor de mai sus, Pi(ile au convenit incheierea prezentului Act de
superficie, av6nd urmdtoarele prevederi:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul prezentului Contract il constituie punerea la dispozilia Superficiarului, de cdtre
Proprietar, a Terenului astfel cum este acesta identificat in cadrul Anexei I la prezentul
Contract, pentru folosirea / exploatarea acestuia in regim de continuitate si de permanenfd,
in vederea realizdrii unei investitii pe cheltuiala Superficiarului const6nd in construirea si
folosirea de cdtre Superficiar a unei construclii sau ansamblu de constructii si va include
urmatoarele drepturi:

- Dreptul de folosinta asupra Terenului, dreptul de a edifica constructii pe Teren si dreptul
deplin de proprietate asupra constructiilor si a altor amenajari pe Teren;

- Permisiunea data Superficiarului in mod explicit prin prezentul act de a solicita orice
permise, aprobari, autorizatii, etc. necesare pentru a incepe dezvoltarea si constructia
unitatilor reprezentand Investitia pe Teren, fara aprobarea prealabila a Proprietarului
terenului. Orice demersuri prealabile efectuate deja de Superficiar in vederea realizarii
Constructiei, se considera intreprinse in scopul celor aratate mai sus, Proprietarul ratificandu-
le explicit prin prezentul act;

- Dreptul de a efectua orice modificari majore ale Terenului, necesare in scopul specific al
dezvoltarii investitiei, in masura in care aceste modificari sunt necesare in procesut de
dezvoltare;

- Dreptul Superficiarului de a inregistra prezentul Act de superficie la Registrul de Carte
Funciara si, dupa linalizarea constructiei, de a inregistra titlul de proprietate asupra cladirilor
la Registrul de Carte Funciara.

(2) Construc-lia realizatd de cdtre Superficiar pe cheltuiala sa va rdmdne proprietatea
acestuia, Proprietarul obligdndu-se si nu aducd vreo ingeriniJd drepturilor sale iti sd
garanteze folosin-ta Terenului pe toatd durata existen:tei Construc:tiei proprietatea
Superficiarului.

II. PRETUL SI PLATA

(1) Pretul pentru acordarea dreptului de superficie este de 1 Euro/mp pe luna, Totalulpretului
fiind de 1440 Eurolluna, inclusiv TVA, platibili de catre Superficiar la cursul BNR din ziua
emiterii facturii de catre Proprietar.

(2) Taxele stabilite prin lege sau prin reglementari privind inregistrarea dreptuluide superficie
vor fi suportate de Superficiar.
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