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REGULAMENT 

Privind procedura de vanzare prin negociere directa a terenurilor din domeniul 

privat al comunei Salcioara , aferente constructiilor definitive 

 

Capitolul I. Dispozitii generale 

 

  Art.1.1. Terenurile apartinand domeniului privat al comunei Salcioara pot fi vandute prin 

negociere directa persoanelor fizice sau juridice atunci cand sunt intrunite conditiile legale 

care institute dreptul de preemptiune. 

Art.1.2. Prezentului regulament ii sunt aplicabile prevederile legale in domeniu, dupa 

cum urmeaza: 

a)  Legea nr. 287/2009 din  17 iulie 2009 privind Codul civil, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

b)  Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

c) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

d) Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

e) Legea nr.  10/2001 privind regimul juridic al unor imobile prelute in mod abuziv in 

perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare; 

f)  Legea nr. 15 din  9 ianuarie 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinte proprietate personale; 

Art.2. Consiliul Local al comunei Salcioara  este autoritatea cu competenta  materiala de a 

decide vanzarea terenurilor pentru care exista un drept de preemptiune. Solicitarile vor fi 

supuse atentiei consiliului  local  numai daca  au  parcurs procedura  de  analiza:  a 

compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Salcioara si toate acestea 

confirma indeplinirea integrala a tuturor obligatiilor inserate in prezentul regulament. 

 

 

 



 

 

 

 

Art.3. Potrivit prezentului regulament vanzarea terenurilor, prin negociere directa, se poate 

opera in cazul in care aceste terenuri sunt aferente constructiilor definitive si se afla in 

folosinta efectiva a acestora, in urmatoarele situatii: 

a) Terenurile aferente imobilelor atribuite in proprietate, prin efectul unei hotarari 

judecatoresti; 

 b) Terenurile reprezentand diferenta de teren dintre suprafata obtinuta prin Ordinul 

Prefectului sau alt act de proprietate legal intocmit si cel detinut efectiv in folosinta. 

Acest fapt va fi confirmat prin declaratii date in fata personalului din compartimentul 

agricol, ale petentilor si ale altor doua persoane (vecini ai terenului), cumulat cu alte acte care 

dovedesc un drept de folosinta al terenurilor; 

c)  Terenurile ce constituie diferente din masuratori intre suprafata inscrisa in actul de 

proprietate si suprafata reala constata in urma masuratorilor topometrice, inscrise in cartea 

funciara; 

d) Terenuri concesionate pentru extinderi la constructii existente; 

e)  Terenuri care, daca nu sunt un corp comun cu acela pe care este amplasata constructia, se 

afla in imediata vecinatatea acesteia si sunt necesare bunei utilizari a acesteia, aflate in 

folosinta efectiva a proprietarului constructiei, sau a antecesorilor sai in drepturi de o perioada 

indelungata de timp, respectiv o parcela cu un nr. topografic (cadastral) inscris in alt CF. 

Acest fapt va fi confirmat prin declaratii ale petentilor si ale altor persoane (vecini 

ai terenului), cumulat cu alte acte care dovedesc un drept de folosinta al terenurilor; 

f) Terenurile care au facut obiectul Legii nr.  15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinte proprietate personala; 

g) Terenurile inventariate in domeniul privat aferente constructiilor proprietate personala a 

petentilor si inscrise in registrul Agricol al comunei Salcioara din perioada 1986 si pana in 

prezent pentru care petentii sau antecesorii sai in drepturi au detinut posesia si folosinta, insa 

nu detin/nu au detinut dreptul de proprietate; 

h) Terenuri concesionate direct in baza prevederilor legii nr. 50/1991 catre beneficiarii care 

au edificat constructii in baza autorizatiei de construire; 

      Art.4. Prin teren aferent constructiilor se intelege ca find parcela afectata de 

constructiile detinute in baza unui titlu legal, respectiv amprenta constructiei cat si 

terenul din imprejmuirile constructiei necesar bunei utilizari a acesteia, detinut in baza unui 

titlu legal de posesie, pentru care titularii beneficiaza de un drept de preemptiune la 

cumparare a terenurilor aferente constructiilor. 

 



 

 

 

 

 

 

      Art.5. Sunt exceptate de la procedura stabilita prin prezentul regulament, 

urmatoarele categorii de terenuri: 

       a) terenuri concesionate aferente constructiilor provizorii concesionate, respective 

terenuri ocupate de garaje, chioscuri, magazii, etc.; 

 b) terenuri adiacente unor bunuri proprietate publica a comunei Salcioara  sau unor bunuri de 

interes public (exemplu: spatii comerciale de langa piete, obor, parcuri, gradini, zone de 

agrement, stadioane, etc.); 

    c) terenuri ocupate de constructii situate adiacent unor constructii aflate in proprietatea 

altei persoane decat solicitantul; 

    d) terenurile avand categoria de folosinta-pasune, ocupate de constructiile temporare 

pentru adapostirea animalelor la pasunat, respective tarcuri, stane, strungi, grajduri, tabere 

de vara, saivane, etc; 

      e) terenuri aflate in litigiu; 

      f) terenuri revendicate in baza legislatiei reparatorii. 

Capitolul II. Procedura de analiza a solicitarilor de cumparare a terenurilor de alte 

compartimente din aparatului de specialitate a Primarului.  

Actele necesare 

     Art.6. Solicitarile de cumparare vor fi analizate de compartimentele din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei, prin grija compartimentului contabilitate- patrimonou . 

     Art.7. Solicitarile vor fi depuse la registratura institutiei,  si vor fi insotite in mod 

obligatoriu de urmatoarele documente: 

     a)   Cerere-tip formulata de catre persoanele care beneficiaza de prevederile Ordonantei de 

urgenta nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ privind exercitarea dreptului 

de preemptiune, conform modelului anexat: la prezentul regulament; 

      b) Extras CF de informare a constructiei detinute in proprietate, act doveditor al posesiei 

si extras CF de informare al terenului pentru care se solicita cumpararea, actualizat la zi; 

     c) Copie dupa actul de identitate al proprietarilor tabulari ai constructiei; 

      d) Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil cu vecinatatile acestuia, intocmit 

de o persoana juridica autorizata. Planul de amplasament si delimitare va fi intocmit in 

sistem STEREO 1970, avizat O.C.P.I Dambovita si prezentat inclusiv pe suport electronic 

(CD); 

      e) Hotararea Consiliului Local al comunei  de inventariere in domeniu privat al terenului; 



      f) In cazul in care pe terenul solicitat in vederea cumpararii se afla o constructie cu mai 

multi proprietari, terenul afferent cotei de proprietate a solicitantului se va determina 

conform unei defalcari intocmite de o persoana fizica sau juridica autorizata ANCPI; 

 

 

 

 

 

 h) Declaratie pe proprie raspundere prin care petentul declara ca nu are cunostinta 

de existent vreunui litigiu pe rolul instantelor de judecata avand ca obiect terenul solicitat 

a fi cumparat; 

     i) Declaratii pe propria raspundere ale petentului si a unor persoane (vecini ai terenului 

solicitat) date in fata personalului de la compartimentul agricol, prin care se declara pe propria 

raspundere faptul ca terenul solicitat a fi cumparat, este in folosinta efectiva a 

proprietarului constructiei sau a antecesorilor sai in  drepturi de o perioada 

indelungata, (daca terenul se afla in CF distinct de cel cu casa) si nu exista litigii cu privire la 

vecinatati, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 3 lit. (d), (f) si (h) ; 

    j) Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte faptul ca solicitantul/solicitantii 

este/sunt la zi cu plata creantelor datorate bugetului local pentru constructii si terenul care 

face obiectul cererii de cumparare; 

      Art.8. In cazul in care solicitarile de cumparare nu contin integral documentele 

conexe precizate la art.7, sau acestea sunt intocmite necorespunzator, consilierul juridic 

comunica solicitantului situatia de fapt, iar procedura de analiza va fi intrerupta.  

      Raspunderea pentru completarea documentatiei revine exclusiv solicitantului. In cazul 

in care solicitantul nu completeaza documentatia in termen de 60 de zile de la data la care a 

fost trimisa adresa autoritatii locale, solicitarea se claseaza. Depunerea cererii de cumparare 

a terenului nu constituie o obligatie a autoritatii locale de a vinde terenul solicitat. 

      Art.9. Compartimentele implicate in analiza solicitarilor sunt: 

      a) Compartimentul Agricultura- Registru agricol verifica extrasul de CF, documentatia 

topo cadastrala si a schitei cadastrale de incadrare si delimitare a bunului imobil, in 

system STEREO 1970, intocmite de o persoana fizica sau juridical autorizata ANCPI;  

b) Compartimentul contabilitate – patrimonou  impreuna cu Compartimentul Agricultura- 

Registru agricol verifica situatia juridica a terenului, respectiv daca este sau nu in litigiu, si 

verifica daca este notificat/revendicat in baza legilor reparatorii in vigoare. 

      c)  Compartimentul Urbanism/amenajarea teritoriului analizeaza solicitarile din 

prisma reglementarilor de urbanism pentru imobilele ce ocupa terenurile supuse 

procedurilor de vanzare 



      Art.10. Daca compartimentele implicate in analiza solicitarilor constata 

indeplinirea integrala a cerintelor, se va comunica solicitantului acest aspect si 

faptul ca se declanseaza faza de negociere si analiza a documentatiei de catre comisia din 

cadrulconsiliul local. 

 

 Capitolul III. Analiza solicitarii, stabilirea valorii terenului si negocierea pretului 

de vanzare de catre comisia din cadrul consiliului local. 

 

 

 

 

       Art.11. Pretul minim de vanzare al terenurilor se stabileste in baza unui raport de 

evaluare intocmit de un expert atestat ANEVAR.  

       Art.12. Toate cheltuielile aferente intocmirii raportului de evaluare, precum si taxele 

pentru intocmirea documentatiei tehnice si economice vor fi suportate de catre comparator si 

nu pot face obiectul restituirii indifferent daca solicitarea este  

aprobata sau nu. Pretul de vanzare astfel stabilit constituie pretul minim de vanzare. 

     Art.13. Prin Hotarare a Consiliului Local al comunei Salcioara  se instituie comisia de 

negociere a terenurilor care va avea atributia de a analiza solicitarile de cumparare, impreuna 

cu documentatiile aferente, precum si negocierea pretului de vanzare a terenului. 

     Art.14. Pe baza pretului minim de vanzare prevazut la art. 11 se negociaza cu solicitantul 

pretul de vanzare al terenului. Pretul de vanzare al terenului este valabil pentru o perioada de 

6 luni. Dupa expirarea perioadei de 6 luni, se va solicita expertului atestat ANEVAR, 

actualizarea raportului de evaluare si se va renegocia cu solicitantul pretul de vanzare al 

terenului. 

    Art.15. Procesul verbal de negociere si raportul de evaluare, insotite de toate 

documentele mentionate la art.7, se supun spre aprobare Consiliului Local al comunei 

Dragomiresti, care hotaraste pentru fiecare caz in parte. 

    Art.16. Evidenta solicitarilor insotite de documentele mentionate la art.7 precum si de procesul  

verbal  de  negociere,  raportul  de  evaluare va  fi  tinuta  de catre secretarul comisiei prevazute la 

art.13. 

Art. 17. Proprietarii constructiilor vor fi notificati (in scris/telefonic/prin email) in termen 

de 15 zile de la data sedintei consiliului local privind insusirea raportului de evaluaresi 

aprobare a vanzarii, urmand ca acestia sa isi exprime optiunea de cumparare intr-un termen 

de 15 zile de la comunicarea notificarii.  

      Art.18. Pretul de vanzare al terenurilor va fi achitat catre UAT comuna Salcioara conform 

normelor legale incidente in material vanzarii de imobile. 



     Art.19. Neexprimarea optiunii de cumparare in termenul stabilit la art.17 din 

culpa solicitantului atrage dupa sine necesitatea reinceperii procedurii administrative 

care va fi demarata doar la solicitarea petentului.  

Art.20. Incheierea contractului de vanzare in forma autentica se face de catre un notar public, dupa 

intrunirea tuturor conditiilor juridice si tehnice, precum si achitarea pretului, prevazute de prezentul 

regulament, intr-un termen de maxim 20 de zile de la data aprobarii vanzarii prin Hotarare a consiliului 

local. Taxele de autentificare a contractului de vanzare cumparare si efectuarii formelor de publicitate 

imobiliara vor fi suportate de catre cumparator.  

 

 

 

Art.21. Primarul, in calitate de reprezentant legal  va semna contractul de vanzare cumparare in forma 

autentica incheiat intre UAT comuna  Salcioara si cumparator.  

  

  

                                    PRIMAR 


