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HOTĂRÂREA NR.70 

privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor cu destinaţia de curte, aferente 
construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995 privind 

reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea 
statului şi ale Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 
martie1945 – 22 decembrie 1989, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.1/2009, 

terenuri proprietate privată a Municipiului Mangalia 
 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.263/30.12.2019 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 
membrii Consiliului Local Mangalia, conform procesului-verbal al ședinței ordinare; 

• Referatul de aprobarea al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.89169/17.12.2019; 
• Raportul de informare al Compartimentului Fond Locativ din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.88768 din 16.12.2019; 
• Raportul  de specialitate al Compartimentului Fond Locativ – Direcția Management Fiscal și Control 

Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.14842 
din data de 02.03.2020; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic – Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.15828 din data de 
04.03.2020; 

• Prevederile Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil; 
• Prevederile Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de 

locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în peri-

oada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr.1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul ju-

ridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989; 
• Prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificările 

și completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare; 
• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisiei Urba-

nism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul 
Consiliului Local Mangalia; 
 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.c) și lit.d) coroborate cu alin.(6) lit.b), alin.(7) lit.q), art.139 
alin.(2), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Adminis-
trativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă vânzarea, fără licitaţie, a terenurilor cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu desti-
naţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor 
imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi ale Legii nr.10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, astfel cum a 
fost modificată şi completată prin Legea nr.1/2009, terenuri proprietate privată ale Municipiului Mangalia. 
 
Art.2 Vânzarea terenurilor cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, prevăzute 
la art.1 din prezenta hotărâre este supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Mangalia, pentru fieca-
re situație în parte. 
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Art.3 Pot face obiectul vânzării numai terenurile aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe cumpărate 
în condiţiile Legii nr.112/1995, proprietarii locuinţelor având obligaţia de a dovedi cu înscrisuri situaţia 
dreptului de proprietate asupra locuinţei. 
 
Art.4 În situaţia în care imobilele construcţie, cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995 nu au făcut nicioda-
tă obiectul unui litigiu, proprietarii acestora vor depune o declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea 
legii penale, prin care se atestă această situaţie. 
 
Art.5 (1)În cazul în care imobilul este format din mai multe apartamente/ camere, fiecare dintre proprietari 
are dreptul la o cotă din teren proporţională cu suprafaţa utilă a imobilului proprietate. Proprietarii imobile-
lor se pot înţelege şi la împărţirea în alte cote a terenului aferent construcţiei, conform voinţei lor. 
            (2) În toate cazurile, dezmembrarea terenului se face pe cheltuiala proprietarului construcţiei care 
solicită cumpărarea. Dispoziţia privitoare la suportarea cheltuielilor se aplică şi în situaţia în care o parte din 
teren rămâne în continuare în domeniul privat al Municipiului Mangalia. 
 
Art.6 (1) Preţul de vânzare al terenului se stabileşte prin raport de evaluare întocmit de un evaluator auto-
rizat A.N.E.V.A.R. şi este supus însușirii Consiliului Local al Municipiului Mangalia. 
             (2) În cazul imobilului compus din mai multe camere, cumpărate de proprietari diferiţi, dispoziţiile 
art.5 din prezenta hotărâre se aplică în mod corespunzător. 
             (3) Achitarea preţului terenului se face integral, într-o singură tranşă, odată cu încheierea contractu-
lui de vânzare cumpărare cu autoritatea locală. Defalcarea preţului în cel mult 3 rate plătibile în cel mult 1 
(un) an este posibilă doar dacă solicitantul face dovada lipsei veniturilor necesare plăţii integrale a preţului 
odată cu încheierea contractului de vânzare cumpărare cu autoritatea locală. 
 
Art.7 Vânzarea terenurilor cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, prevăzute 
la art.1 din prezenta hotărâre se face pe bază de cerere, formulată de proprietarul locuinţei sau succesorii în 
drepturi ai acestora. Cererea este însoţită de înscrisuri ce privesc identitatea persoanei, dreptul de proprie-
tate asupra locuinţei, declaraţie pe proprie răspundere şi orice alte înscrisuri, conforme cu originalul, ce 
privesc locuinţa şi terenul solicitat spre cumpărare. 
 
Art.8 (1) Se constituie o Comisie ce are ca atribuţii analiza cererilor, confruntarea situaţiei pretinsă de soli-
citanţi cu cea din evidenţele autorităţii publice locale, încunoştiinţarea expertului – evaluator cu privire la 
evaluarea terenului solicitat şi finalizarea dosarului în vederea supunerii cererii spre aprobare Consiliului 
Local. 
            (2) Comisia va fi numită prin dispoziția Primarului Municipiului Mangalia și se compune din 5 
membri, dintre care: 

• Viceprimar – preşedinte comisie; 
• 1 (un) consilier local – membru – domnul Ioniță Dragoș-Marian; 
• 3 membri, funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu precădere din 

cadrul Direcţiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcției Management Fiscal și Control Veni-
turi (Compartiment Fond Locativ) și Direcției Poliția Locală. 

 
Art.9 Se mandatează Primarul Municipiului Mangalia ca pentru și în numele unității administrativ – teritori-
ale să semneze în fața notarului public contractul de vânzare – cumpărare în formă autentică și în condiţiile 
Legii nr.112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute 
în proprietatea statului şi ale Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abu-
ziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea 
nr.1/2009. 
 
Art.10 Se aprobă Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor cu destinaţia de curte, afe-
rente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995 privind regle-
mentarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi ale 
Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 
22 decembrie 1989, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.1/2009, în completarea celor 
privitoare la procedura propriu-zisă de vânzare, ce se constituie în anexa, care face parte integrantă din 
prezentul act administrativ. 
 
Art.11 Începând cu data prezentului act administrativ își încetează aplicabilitatea orice alt act administrativ 
contrar. 
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Art.12 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre comisiei constituită, 
direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, 
Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri 
publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 
”abținere”, dintr-un nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
 
MANGALIA 
DATA: 30.04.2020 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 
 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
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Anexa la H.C.L. nr.70/30.04.2020 
 
 

REGULAMENT 
 DE VÂNZARE A TERENURILOR CU DESTINAŢIA DE CURTE, AFERENTE CONSTRUCŢIILOR CU DESTINAŢIA 

DE LOCUINŢE, CUMPĂRATE ÎN CONDIŢIILE LEGII NR.112/1995 PRIVIND REGLEMENTAREA SITUAŢIEI 
JURIDICE A UNOR IMOBILE CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢE, TRECUTE ÎN PROPRIETATEA STATULUI ŞI ALE 

LEGII NR.10/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL UNOR IMOBILE PRELUATE ABUZIV ÎN PERIOADA 6 
MARTIE1945 – 22 DECEMBRIE 1989, ASTFEL CUM A FOST MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN LEGEA 

NR.1/2009, TERENURI PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI MANGALIA 
 
 
 
CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE 
 Pentru întocmirea acestui regulament au fost avute în vedere prevederile: 

– Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil; 
– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, 

trecute în proprietatea statului; 
– Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 - 22 decembrie 1989; 
– Legii nr. /2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989; 
– Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară;  
– Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
– O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
 
Cap. I. OBIECT 
 
         Vânzarea, fără licitaţie, a terenurilor cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locu-
inţe, cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi ale Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate abuziv în perioada 6 martie1945- 22 decembrie 1989, astfel cum a fost modificată şi com-
pletată prin Legea nr.1/2009, terenuri proprietate privată a Municipiului Mangalia. 
         Pot face obiectul vânzării numai terenurile aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, proprietarii 
locuinţelor având obligaţia de a dovedi cu înscrisuri (contracte de închiriere valabil încheiate), precum și 
date referitoare la situaţia dreptului de proprietate asupra locuinţei şi regimul juridic al terenului aferent pe 
care îl solicită spre cumpărare. Vânzarea terenurilor cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu desti-
naţia de locuinţe, este supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Mangalia, pentru fiecare situație în 
parte. 
 
CAP. II. PERSOANELE CARE POT AVEA CALITATEA DE CUMPĂRĂTOR 
 
Art. 1. Persoanele care pot avea calitatea de cumpărător a terenurilor cu destinaţia de curte, aferente con-
strucţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995, sunt: 
 
1. Titularul contractului de vânzare-cumpărare a locuinţelor dobândite în condiţiile Legii nr.112/1995, care 
deţine un contract de închiriere valabil având ca obiect terenul cu destinaţia de curte aflată în indiviziune/ 
în exclusivitate şi revine corespunzător cotei părţi comune a locuinţei. 
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2. Moştenitorii proprietarilor locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995, care deţin un contract 
de închiriere valabil având ca obiect terenul cu destinaţia de curte aflată în indiviziune/ în exclusivitate şi 
revine corespunzător cotei părţi comune a locuinţei. 
3. Cumpărătorii subsecvenţi locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995, care deţin un contract 
de închiriere valabil având ca obiect terenul cu destinaţia de curte aflată în indiviziune/ în exclusivitate şi 
revine corespunzător cotei părţi comune a locuinţei. 
4. Proprietarii extinderilor locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995, care deţin un contract de 
închiriere valabil având ca obiect terenul cu destinaţia de curte aflată în indiviziune/ în exclusivitate şi revi-
ne corespunzător cotei părţi comune a locuinţei, moştenitorii acestora sau cumpărătorii subsecvenţi, pro-
prietari ai extinderilor edificate pe terenul cu destinaţia de curte şi care deţin un contract de concesiune 
valabil. 
 
ART.2. Categoriile de persoane prevăzute la acest capitol au posibilitatea de a-şi exercita dreptul de pre-
emţiune la cumpărarea cotei de teren care corespunde locuinţei aflate în propriatatea privată a acestora, 
printr-o solicitare înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Mangalia, însoţită de documentele 
precizate în CAP.III. 
 
 
CAP. III. DOCUMENTELE CARE ÎNSOŢESC CEREREA DE CUMPĂRARE 
 
 
ART.3 Documentele ce însoţesc cererea de cumpărare a terenului cu destinaţia de curte sunt următoarele: 
1. Copia documentului de identitate (BI/CI), a proprietarului/ proprietarilor locuinţei. 
2. Copia contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei, întocmit în baza Legii nr.112/1995, sau a documen-
telor în baza cărora solicitantul a devenit proprietarul locuinţei. 
3. Copia contractului de închiriere având ca obiect terenul cu destinaţia de curte, aferent construcţiilor cu 
destinaţia de locuinţe, aflată în indiviziune/în exclusivitate, dobândit în baza Legii nr. 112/1995. 
4. Copia contractului de concesiune pentru terenul pe care au fost edificate extinderi ale locuinţelor cumpă-
rate în condiţiile Legii nr. 112/1995. 
5. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea legii penale, autentificată la notarul public privind fap-
tul că imobilul-locuinţă cumpărat în condiţiile Legii nr.112/1995, precum şi terenul cu destinaţia de curte 
aferent construcţiei respective, nu au făcut niciodată obiectul unui litigiu, declaraţie care atestă această si-
tuaţie. 
6. Documentaţia topograf-cadastrală a imobilului-teren, intabulat pe numele Municipiului Mangalia, la 
O.C.P.I. Mangalia, documentaţie ce va fi realizată de un specialist autorizat angajat şi plătit de persoana soli-
citantă, ce are această calitate conform prevederilor de la art.2 din CAP. II. 
7. În situaţia în care locuinţa cumpărată în condiţiile Legii nr. 112/1995, este situată într-un imobil format 
din mai multe apartamente, documentaţia cadastrală va fi realizată de specialistul topograf autorizat, astfel 
încât să fie precizată cota-parte din terenul aferent fiecărui apartament, documentaţie ce urmează a fi depu-
să la O.C.P.I. Mangalia, iar această documentaţie va fi achitată de solicitantul/ solicitanţii din acest imobil. 
8. În situaţia expresă, în care proprietarii de apartamente dintr-un imobil, se înţeleg la împărţirea terenului 
aferent, în alt fel decât cotele-părţi determinate de specialistul autorizat topograf, vor face acestă înţelegere 
prin declaraţii autentice la notarul public, astfel încât documentaţia prevăzută la pct.7 din acest capitol să fie 
realizată de specialistul topograf. Stabilirea finală a cotelor–părţi se va efectua numai cu acordul autorităţii 
publice locale, exprimat prin hotărâre a Consiliului Local Mangalia, după ce se vor prezenta declaraţiile au-
tentificate la notarul public ale tuturor proprietarilor din acestă curte şi se va prezenta documentaţia cu 
acestă propunere. Documentaţia cadastrală va fi înaintată la O.C.P.I. Mangalia în vederea intabulării. 
9. În toate cazurile, cheltuielile efectuate cu întocmirea documentaţiei cadastrale vor fi suportate de către 
proprietarii construcțiilor care solicită cumpărarea terenului (cotei-părţi). 
10. În situaţia în care pe terenul cu destinaţia de curte sunt situate mai multe proprietăţi, ce nu sunt situate 
într-un singur imobil (nu sunt definite ca fiind un condomeniu), se poate stabili cota-parte de teren aferent 
fiecărei locuinţe şi se poate dezmembra acest teren conform fiecărei suprafeţe locative, sau conform înţele-
gerii tuturor proprietarilor din acestă curte. Această dezmembrare se va efectua numai cu acordul autori-
tăţii publice locale, după ce se vor prezenta declaraţiile autentificate la notarul public ale tuturor proprieta-
rilor din acestă curte şi se va prezenta documentaţia cu acestă propunere, ce va fi semnată de către toţi pro-
prietarii.  
11. Obligaţia referitoare la suportarea cheltuielilor de către persoanele prevăzute la Cap. II se aplică şi în 
situaţia în care o cotă-parte din teren rămâne în continuare în domeniul privat al Municipiului Mangalia. 
12. Certificat fiscal, eliberat de Primăria Municipului Mangalia – Direcţia Management Fiscal și Control Veni-
turi, pentru proprietarul locuinţei, din care să rezulte că nu sunt înregistrate restanţe privind taxele şi impo-
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zitele locale, atât la proprietatea sa cât şi la contractele de închiriere/ concesiune ce au ca obiect terenul 
curte pentru care urmează să se demareze procedura de vânzare, precum şi la alte proprietăţi ale acestora, 
înregistrate pe raza teritorială a Municipiului Mangalia. 
13. Declaraţia autentificată la notarul public privind opţiunea de achitare a preţului (integral/în rate). 
14. Declaraţia privind achitarea preţului în rate se va face în condiţiile achitării a cel mult trei rate, în cel 
mult 1 (un) an, numai dacă solicitantul face dovada lipsei veniturilor necesare efectuării preţului la momen-
tul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. 
 
 
Cap. IV. PREŢUL DE VÂNZARE AL TERENULUI CU DESTINAŢIA DE CURTE 
 
ART.4 Preţul de vânzare al terenului se stabileşte prin raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat 
A.N.E.V.A.R. 
ART.5 Raportul de evaluare va fi întocmit cu prevederea preţului în euro/mp și calculat la cursul de referin-
ță al monedei euro comunicat de B.N.R  în ziua în care se face plata, pentru a fi utilizat şi în cazul în care se 
va vinde cota-parte a terenului cu destinaţia de curte, aferent construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, ce au 
fost cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995.  
ART.6 Raportul de evaluare este supus însușirii Consiliului Local al Municipiului Mangalia. 
ART.7 Achitarea preţului terenului se face integral, într-o singură tranşă, odată cu încheierea contractului 
de vânzare-cumpărare autentificat la notarul public, cumpărătorul având obligaţia de a achita toate cheltu-
ielile la notarul public şi de publicitate imobiliară la O.C.P.I. Mangalia. 
ART.8 Preţul se poate achita în maxim trei rate, în cel mult 1 (un) an, numai dacă solicitantul face dovada 
lipsei veniturilor necesare efectuării preţului la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în 
formă autentică, calculat de la data încheierii actului translativ de proprietate. 
 
 
CAP.V. PROCEDURA DE VÂNZARE A TERENULUI CU DESTINAŢIA DE CURTE 
 
ART.9 Procedura de vânzare se declanşează numai dacă solicitantul a achitat toate taxele şi impozitele către 
autoritatea publică locală și dacă dosarul este eligibil. 
ART.10 Etapele premergătoare vânzării terenului către persoanele care pot avea calitatea de cumpărător a 
terenurilor cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile 
Legii nr.112/1995 (vezi la CAP. II din prezentul regulament) sunt: 
 
ETAPA 1. Depunerea cererii privind intenţia de cumpărare a terenului 
Această cerere este însoţită numai de actele menţionate punctele 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 şi 14 din ART.3. În cere-
rea privind intenţia de cumpărare a terenului se va prezenta situaţia locuinţei cumpărate în condiţiile Legii 
nr.112/1995. Se va preciza dacă este un apartament situat într-un imobil cu mai multe apartamente, dacă 
este o locuinţă singură în curte, sau este o locuinţă situată într-o curte în care mai sunt şi alte locuinţe. În 
situaţia în care sunt mai multe proprietăţi se vor menţiona şi ceilalţi proprietari. 
 
ETAPA 2. Comisia constituită conform art.8 din H.C.L. nr.70/30.04.2020, va verifica documentaţia conform 
celor precizate la ETAPA 1 (din art.10) din prezentul regulament şi se vor comunica petentului cele consta-
tate. În situaţia în care apar neconcordanţe în situaţia prezentată de acesta, cererea va fi respinsă, făcându-
se cunoscute aspectele care nu concordă cu constatările din evidenţele Primăriei Municipiului Mangalia. În 
situaţia în care documentaţia este depusă conform celor precizate la ETAPA I (din art. 10) se va întocmi 
„FIŞA TERENULUI” conform ANEXEI nr.1 la prezentul regulament. 
 
ETAPA 3. În situaţia în care verificările corespund cu cele declarate de solicitant, acesta va fi invitatat la 
sediul Primăriei Municipiului Mangalia, în vederea lămuririi tuturor aspectelor necesare întocmirii docu-
mentaţiei topografice cadastrale menţionate la punctul 6 din ART.3. Această documentaţie va fi întocmită 
corespunzător punctelor 7, 8, 9, 10, şi 11 menţionate la ART.3.  
 
ETAPA 4. Solicitantul va depune o cerere, însoţită de documentaţia topograf în vederea verificării acesteia, 
urmând să primească acordul Primăriei Municipiului Mangalia, necesar intabulării acesteia la O.C.P.I. Man-
galia. 
 
ETAPA 5. După intabularea la O.C.P.I. a documentaţiei topografice a terenului, solicitantul va actualiza cere-
rea de cumpărare a terenului, conform intabulării la O.C.P.I. Mangalia şi va fi însoţită de documentaţie cadas-
trală şi Extrasul de carte funciară. 
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ETAPA 6. După intabulare se va întocmi raportul de evaluare de către un evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., ce 
are contract cu Municipiul Mangalia. 
 
ETAPA 7. COMISIA de VÂNZARE, va analiza şi va propune printr-un raport evaluarea imobilului, ce va fi 
însușit de către Consiliului Local al Municipiului Mangalia. 
 
ETAPA 8. Ulterior va fi întocmit dosarul final al vânzării, ce va fi înaintat de către COMISIA de VÂNZARE 
spre analizare şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Mangalia în vederea aprobării vânzării terenului 
cu destinaţia de curte, aferent construcţiei cu destinaţia de locuinţă, cumpărată în condiţiile Legii 
nr.112/1995, pentru solicitantul în cauză. 
 
ETAPA 9. (1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică între autoritatea publică 
locală şi solicitant, în cazul în care s-a prevăzut achitarea integrală a prețului de vânzare. 
                     (2) Încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare a terenului, cu instituirea 
unei ipoteci în favoarea Municipiului Mangalia, până la achitarea integrală a preţului de vânzare, numai în 
cazul în care s-a prevăzut achitarea acestuia în maxim 3 (trei) rate, în cel mult 1 (un) an, calculat de la data 
încheierii actului translativ de proprietate. 
 
 

 
 

ANEXA nr. 1 la Regulament de vânzare a terenurilor cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu 
destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr.112/1995 

 
 
FIŞA TERENULUI 
 
            Este compusă din cele patru anexe de mai jos şi se vor realiza autonom, după ce COMISIA de VÂNZA-
RE va transmite solicitarea de întocmire a acestora către direcţiile menţionate. Toate anexele vor fi centrali-
zate de către COMISIA de VÂNZARE, acestea fiind semnate și însușite de fiecare structură în parte. 
 
 
 
 
 

ANEXA Nr. 1A. 
Realizată de DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
 

 
Nr. de înregistrare a cererii privind intenţia de cumpărare a terenului:_____________/_______  
Adresa terenului: Str.______________________, Nr.________ 
Istoricul de arteră şi de număr poştal pentru adresa terenului solicitat raportat la momentul preluării aces-
tui imobil de către Statul Român___________________________________ 
Reglementări urbanistice în zonă        _________________________________________________________________ 
Există documentaţie cadastrală pentru terenul din curtea imobilului DA/NU____________  
Numărul de carte funciară din documentaţia de intabulare avizată OCPI Mangalia_______  
Suprafaţă de teren (totală sau cota-parte indiviză)_________________________________ 
Au fost/nu au fost eliberate autorizaţii de construire pentru extinderi sau anexe în terenul curte               
______________________________________________________________________________________  
Numărul autorizaţiei de construire extinderi locuinţă sau anexe______________________ 
Observaţii:_______________________________________________________________________________ Data:____________________ 
 
 
 
 
 

ANEXA Nr. 1B. 
Realizată de COMPARTIMENT FOND LOCATIV (D.M.F.C.V) 
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Nr. de înregistrare a cererii privind intenţia de cumpărare a terenului:_________/____________ 
Adresa terenului la momentul preluării de către Statul Român: ____________________________________ 
Modul de preluare al imobilului de către Statul Român __________________________ 
Actul normativ de preluare (unde este cazul)__________________________________________________ 
Proprietarul care a cumpărat locuinţa în temeiul Legii nr. 112/1995___________________  
Titularul/titularii contractului/contractelor de închiriere al terenului din curte (se va preciza suprafeţei de 
teren închiriată/concesionată pentru fiecare titular) şi precizarea nr. contract de închiriere  
_____________________________________________ 
Titularul/Titularii contractului de închiriere figurează/nu figurează cu debite din neachitarea chiriei    
_________________________________________ 
Observaţii________________________________________________________________ 
Data întocmirii:___________________________________________________________ 
 
 
 
 

ANEXA Nr. 1C. 
Realizată de un CONSILIER JURIDIC din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

 
Nr. de înregistrare a cererii privind intenţia de cumpărare a terenului:_________/__________  
Terenul figurează în baza de date a Legii nr. 10/2001 ca fiind Revendicat/Nerevendicat ___________________ 
Există sau nu litigii pentru acest teren şi precizări privind modul de soluţionare a acestor liti-
gii___________________________________________________________________ 
A fost/nu a fost restituit prin dispoziţie emisă de Primăria municipiului Mangalia în temeiul Legii 
nr.10/2001__________________________________________________________ 
Alte situații   __________________________________________________________________ 
Observaţii:_______________________________________________________________ 
Data întocmirii:___________________________________________________________ 
 
 
 

ANEXA Nr. 1D. 
Realizată de SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE (D.M.F.C.V) 

 
 

Nr. de înregistrare a cererii privind intenţia de cumpărare a terenului:________/_______  
Proprietarul locuinţei cumpărate (menţionat în cererea de cumpărare) figurează/nu figurează cu restanţe 
privind taxele şi impozitele locale, atât la locuinţa sa cât şi la contractele de închiriere/concesiune ce au ca 
obiect terenul curte pentru care urmează să se demareze procedura de vânzare, precum şi la alte proprietăţi 
ale acestuia, înregistrate pe raza teritorială a Municipiului Mangalia 
 _____________________________________________________________________________ 
Observaţii:_______________________________________________________________ 
Data întocmirii:___________________________________________________________ 
 
 
 
 
       Pentru o înţelegere completă a procedurii de vânzare, de către petent, se arată mai jos modalitatea de 
continuare a acestei proceduri cu finalizarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. 
 

● Este cazul/nu este cazul punerii la dispoziţia petentului a documentelor necesare intabulării 
terenului pe numele Municipiului Mangalia; 

● Direcţionarea petentului către Direcţia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului dacă este cazul/nu 
este cazul obţinerii certificatului de urbanism necesar dezmembrării terenului; 

● Verificarea şi avizarea documentaţiei topograf pentru a se trece la intabularea terenului; 

● Direcţia Urbanism și Amenajarea Teritoriului primeşte documentaţia cadastrală, avizată de O.C.P.I. 
Mangalia, întocmită pe cheltuiala solicitantului; 
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● Se comunică petentului dacă poate să depună cererea finală de cumpărare a terenului; 

● Întocmeşte dosarul ce se înaintează COMISIEI de VÂNZARE spre analizare şi avizare; 

● După avizul favorabil al COMISIEI de VÂNZARE, întocmeşte raportul de specialitate, precum și nota 
de comandă către evaluatorul A.N.E.V.A.R. pentru întocmirea raportului de evaluare și se înaintează 
către Consiliul Local al Municipiului Mangalia; 

● Încheierea contractului de vânzare-cumpărare între autoritatea publică locală şi petent; 

● Punerea la dispoziţia solicitantului o tuturor actelor necesare încheierii în formă autentică a 
contractului de vânzare-cumpărare a terenului, cu instituirea unei ipoteci în favoarea Municipiului 
Mangalia, până la achitarea integrală a preţului de vânzare, în cazul achitării acestuia în rate; 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 


