
 

Regulamentul de vânzare a terenurilor curţi aparţinând  

domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, în favoarea proprietarilor de locuinţe 

cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 

85/1992, a moştenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenţi 

 

CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE  

Codul civil; 

Legea nr. 213/1998 actualizată, privind bunurile proprietate publică; 

Legea nr. 215 /2001 republicată, actualizată, a administraţiei publice locale; 

Legea nr. 112/1995, actualizată, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 

destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului; 

Decretul-Lege nr. 61/1990 actualizat, privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile 

statului către populaţie; 

Legea nr. 85/1992, actualizată şi republicată, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă 

destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare 

de stat; 

OBIECT:  

Vânzarea directă a terenurilor curţi aparţinând domeniului privat al Municipiului Cluj-

Napoca, în favoarea proprietarilor de locuinţe cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995, ale 

Decretului-Lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, a moştenitorilor acestora sau 

cumpărătorilor subsecvenţi, se va face cu respectarea prevederilor prezentului regulament. 

Vânzarea directă a terenurilor obiect al concesiunilor aferente extinderilor locuinţelor 

cumpărate în baza Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990, ale Legii nr. 85/1992, 

se va face cu respectarea prevederilor prezentului regulament. 

 

I. PERSOANE CARE POT AVEA CALITATEA DE CUMP ĂRĂTOR  

1. proprietarii locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995/Decretului-Lege nr. 

61/1990/Legii nr. 85/1992 care deţin un contract de închiriere valabil având ca obiect terenul 

curte/suprafaţa de teren curte aflată în indiviziune ce revine corespunzător cotei părţi comune a 

locuinţei; 

2. moştenitorii  proprietarii locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995/Decretului-

Lege nr. 61/1990/Legii nr. 85/1992, care deţin un contract de închiriere valabil având ca obiect 

terenul curte/suprafaţa de teren curte aflată în indiviziune ce revine corespunzător cotei părţi 

comune a locuinţei; 



3. cumpărătorilor subsecvenţi locuinţelor cumpărate în condiţiile Legii nr. 

112/1995/Decretului-Lege nr. 61/1990/Legii nr. 85/1992, care deţin un contract de închiriere 

valabil având ca obiect terenul curte/suprafaţa de teren curte aflată în indiviziune ce revine 

corespunzător cotei părţi comune a locuinţei; 

4. proprietarii extinderii locuinţei cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995/Decretului-Lege 

nr. 61/1990/Legii nr. 85/1992, moştenitorii acestora sau cumpărătorii subsecvenţi edificată pe 

terenul curte aferent, care deţin un contract de concesiune valabil. 

  Categoriile de persoane prevăzute la acest capitol au posibilitatea de a-şi exercita un 

drept de preemţiune la cumpărarea cotei de teren care corespunde locuinţei aflate în 

proprietatea privată, prin înregistrarea unei cereri de cumpărare a terenului, însoţită de 

documentele indicate la CAP.II. 

II. DOCUMENTE CE ÎNSO ŢESC CEREREA DE CUMPĂRARE 

1. copia documentelor de identificare (BI/CI); 

2. copie conformă cu originalul a contractului de închiriere având ca obiect terenul 

curte/suprafaţa de teren curte aflată în indiviziune calculată raportat la cota parte 

indiviză aferentă imobilului corespunzătoare cotei părţi indivize a imobilului dobândit 

în baza Legii nr. 112/1995/ Decretului-Lege nr. 61/1990/ Legii nr. 85/1992/ a 

contractului de concesiune având ca obiect terenul curte pe care este edificată 

extinderea locuinţei; 

3. copie a contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei întocmit în baza Legii nr. 

112/1995/Decretului-Lege nr. 61/1990/Legii nr. 85/1992 sau documentelor în baza 

cărora solicitantul a devenit proprietarul locuinţei; 

4. documentaţie topo-cadastrală întocmită conform Ordinului nr. 634/2006 cu 

modificările ulterioare, avizată de către O.C.P.I. Cluj-Napoca; 

5. plan de amplasament şi delimitare a imobilului teren curte, solicitat spre cumpărare, 

vizat de către OCPI Cluj; 

6. extras de carte funciară privind terenul curte actualizat, dar nu mai vechi de 30 de zile 

faţă de data depunerii cererii; 

7. raport de evaluare al terenului curte întocmit de către un evaluator autorizat; 

8. certificat fiscal eliberat de Direcţia de taxe şi impozite locale Cluj, cu privire la 

contractul de închiriere/concesiune, având ca obiect suprafaţa de teren curte pentru 

care urmează a fi demarată procedura de vânzare. 

9. Declaraţie olografă a titularului/titularilor contractului de închiriere/concesiune privind 

opţiunea de achitare a preţului (integral/în rate cu indicarea perioadei de achitare). 

III. CONDI ŢIILE DE VÂNZARE CUMP ĂRARE 



 Terenul curte/suprafaţa de teren curte ce se vinde este calculată raportat la cota parte 

indiviză aferentă imobilului  corespunzătoare cotei părţi indivize a imobilului dobândit în 

baza Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992 

 Vânzarea terenurilor obiect al concesiunilor aferente extinderii locuinţelor cumpărate 

în condiţiile Legii nr. 112/1995/Decretului-Lege nr. 61/1990/Legii nr. 85/1992, se vând 

condiţionat de încetarea contractelor de concesiune cu acordul părţilor, conform dipoziţiilor 

Codului civil. 

 Procedura de vânzare se demarează sub condiţia îndeplinirii clauzelor contractuale 

pecuniare (achitarea chiriei/accesoriilor/taxei fiscale/taxa de concesiune, etc.).  

  

 

IV. PROCEDURA DE VÂNZARE  

a) Etapele premergătoare vânzării urmate de către persoanele prevăzute la Cap. I. 

Etapa I Anterior depunerii cererii de cumpărare, titularul/titularii contractelor de 

închiriere/concesiune vor depune  documentaţia topo-cadastrale întocmite conform Ordinului 

nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare prevăzută la Cap.II al prezentului 

Regulament, la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca în vederea verificării 

acesteia de către serviciul de specialitate, semnare şi ştampilare, însoţită de formularele 

necesare avizării acesteia de către O.C.P.I. Cluj-Napoca . În mod obligatoriu documentaţia 

topo cadastrală va conţine plan de situaţie conform C.F. din care să reiasă corespondenţa 

numărului topo din extrasul C.F. cu respectivul plan.  

Etapa II  După verificarea documentaţiei topo-cadastrale de către serviciul de specialitate, 

semnare şi ştampilare, însoţită de formularele necesare avizării acesteia de către O.C.P.I. Cluj-

Napoca, aceasta se va returna solicitanţilor în vederea obţinerii avizului O.C.P.I. Cluj-Napoca. 

Etapa III Titularul/titularii contractului de închiriere/concesiune va depune la Registratura 

Primăriei municipiului Cluj-Napoca o cerere de cumpărare însoţită de toate documentele 

prevăzute la capitolul II al prezentului Regulament. 

 

Etapele premergătoare vânzării urmate de către autoritatea locală 

Etapa I Executivul local, prin compartimentul de specialitate va verifica documentaţia 

depusă, raportat la existenţa tuturor documentelor prevăzute la capitolul II al prezentului 

Regulament. 

 În cazul în care documentaţia este completă, se va întocmi ,, fişa terenului˝ conform 

Anexei 1 la prezentul regulament, în caz contrar, aceasta nu se va comunica Comisiei de 

vânzare. 



 Raportul de evaluare se va comunica compartimentului de specialitate pentru 

verificare şi formularea în scris a unui punct de vedere. 

Etapa II Executivul local va convoca Comisia de vânzare în vederea verificării şi analizării 

solicitărilor şi a documentaţiilor depuse.  

 În cazul în care, punctul de vedere al evaluatorilor interni corespunde cu evaluarea ce 

se reflectă în raportul de evaluare, şi care este însuşit de către Comisia de vânzare, aceasta va 

propune întocmirea unui proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi a 

documentaţie topo-cadastrale de către Consiliul local, respectiv aprobarea vânzării. 

 Dacă punctul de vedere al evaluatorilor, raportat la valoarea evaluării înregistrează 

diferenţe ce exced intervalul de + /- 10%, Comisia va invita titularul contractului de 

închiriere, în scris, la negocierea preţului de vânzare a cotei de teren curte. După finalizarea 

negocierii, Comisia de propune întocmirea unui proiect de hotărâre privind însuşirea 

raportului de evaluare şi a documentaţie topo-cadastrale de către Consiliul local, respectiv 

aprobarea vânzării. 

b) Preţul şi condiţiile de achitare 

Preţul de vânzare a terenurilor ce face obiectul prezentului Regulament se stabileşte în lei la 

valoarea de piaţă, pe baza unui raport de evaluare întocmit de către evaluatori autorizaţi. 

Raportul de evaluare va conţine preţul FĂRĂ TVA.  

Începând cu luna următoare lunii în care este întocmit raportul de evaluare, preţul imobilului 

teren se va actualiza astfel: 

- prin raportarea la cursul euro la data raportului de evaluare, data încheierii procesului-

verbal de negociere directă, respectiv, 

- prin actualizarea cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de Centrul Naţional de 

Statistică. Valoarea de referinţă, în procedura de negociere directă va fi determinată de 

cea mai favorabilă actualizare rezultată în urma aplicării celor două metode.” 

Preţul poate fi achitat astfel: 

1) integral, în termen de 60 de zile de la data comunicării hotărârii de însuşire a 

raportului de evaluare, a documentaţie topo-cadastrale de către Consiliul local, 

respectiv aprobarea vânzării. 

2) în rate astfel: a) avans 10% din preţul de vânzare ce se achită în cel mult 60 de zile de 

la data comunicării hotărârii de însuşire a raportului de evaluare, a documentaţie topo-

cadastrale de către Consiliul local, respectiv aprobarea vânzării. 

 Contractul de vânzare cumpărare se va întocmi în termen de cel mult 5 zile lucrătoare 

de la data la care cumpărătorul face dovada plăţii avansului. 



În cazul neachitării avansului de către cumpărător, în termenul mai sus precizat, hotărârea îşi 

încetează valabilitatea. 

  b) – diferenţa în rate lunare pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani, în funcţie de 

opţiunea exprimată de către persoanele prevăzute la Cap. I la momentul depunerii cererii de 

cumpărare, la care se adaugă dobânda de referinţă a Băncii Naţionale Române valabilă la ziua 

achitării ratelor. 

 Ratele se achită până la data de 30 a fiecărei luni pentru luna în curs, sub sancţiunea 

aplicării majorărilor de întârziere stabilite la nivelul de 0,5%/zi din cuantumul obligaţiei 

neachitate în termen, începând cu ziua următoare a termenului de scadenţă şi până la data 

stingerii sumei datorate, inclusiv. Nivelul majorărilor de întârziere se poate modifica pe 

parcursul derulării contractului prin acte administrative sau normative, urmând a fi aplicat 

corespunzător. 

 Cumpărătorul va efectua demersurile de înscriere a dreptului de proprietate în cartea 

funciară în cel mult 30 de zile de la achitarea avansului, urmând a depune la Registratura 

Primăriei municipiului Cluj-Napoca un extras de carte funciară.  

 Executivul local va efectua demersurile privind instituirea unei ipoteci în favoarea sa 

până la achitarea integrală a preţului de vânzare. 

c) Contractul de vânzare cumpărare 

Contractul de vânzare cumpărare se întocmeşte de către executivul local în termen de cel mult 

5 zile lucrătoare de la data achitării preţului/avansului, conform formularului prevăzut la 

Anexa 2 la prezentul regulament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Anexa nr. 1  la Regulamentul privind procedura 

         vânzării unor terenuri 
 

FIŞA TERENULUI – CURTE   
A. Serviciul  ADMINISTRARE SPAŢII, TERENURI 
Adresa terenului: str._________________________________ nr.______ 
Numărul de înregistrare a cererii de cumpărare: ________________ / __ __ - __ __- __ __ __ __     
Titularul contractului de închiriere/concesiune____________________________________________ 
Nr. contractului de închiriere/concesiune:________________________________________________ 
Obsevatii_________________________________________________________________________ 
ŞEF SERVICIU                                                                                                  INSPECTOR 
Data._______________  
                
B. Serviciul  EVIDENŢĂ PATRIMONIU ŞI CADASTRU,  
Modul de preluare Statul Român______________________ de la___________________________ 
Exista documentatie de întabulare DA/NU 
Nr. C.F. din dosar juridic___________________, din documentatia de întabulare _________Nr.   
topo__________________cota indiviza____  
Revendicat/Nerevendicat în baza Legii nr. 501/2002 DA/NU       
Este înscris în C.F. Col.__________, C.F.ind. ____________ nr.topo.________________________  
cota indiviză_______, în favoarea ____________________________________________________ 
Alte situaţii:_____________________________________________________________________ 
Proprietari anteriori: dacă este cazul__________________________________________________. 
ŞEF SERVICIU                                                                                         INSPECTOR  
Data._______________  
 
C. SERVICIUL REVENDIC ĂRI FOND FUNCIAR ŞI REGISTRUL AGRICOL 
Revendicat/nerevendicat în baza Legii nr. 10/2001                                                                            
               ŞEF SERVICIU                                                                              INSPECTOR  
Data._______________  
 
D. Serviciul  JURIDIC-CONTENCIOS 
Imobilul face/nu face obiectul vreunui litigiu : DA/NU 
Îndeplineşte condiţiile juridice de vânzare: DA/NU     ___________________________________ 
Data_______________________                                                    
ŞEF SERVICIU                               
 
E. Direcţia URBANISM ŞI STRATEGIE URBAN Ă 
Reglemetări urbanistice în zonă______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 DIRECTOR                                       ŞEF SERVICIU                  INSPECTOR  
Data._______________  
 
F. DIRECŢIA ECONOMIC Ă 
Titularul/titularii contractului de închiriere/concesiune figurează/nu figurează cu debite din neachitarea 
chiriei/taxei de concesiune. DA/NU 
DIRECTOR                                       ŞEF SERVICIU               INSPECTOR  
Data._______________ 
 
G. Discutat în şedinţa Comisiei de vânzări din data de:___________________________________  
H. Aprobată vânzarea prin H.C.L. nr. ________/________________. 
I. Contract de vânzare-cumpărare nr._______________ din ____________________ 
INSPECTOR 
DATA:_____________________ 

      
 



                                                    Anexa nr.2 la Regulamentul privind procedura 
                                                                                    vânzării unor terenuri 

 

 

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMP ĂRARE 

      NR..............................DIN..............................        

 

CAP.I PĂRŢILE CONTRACTANTE  

 

Municipiul Cluj-Napoca , cu sediul în str. Moţilor nr. 3, reprezentat prin Primar, Emil Boc, 

CF ……………..cont……………………………………, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, 

în calitate de vânzător  şi   

……………………………………..  cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, str. 

……………………….., nr…………….., judeţul ……………….., 

CNP………………………………………….identificat prin C.I./BI Seria ….., nr……….., 

eliberată de …………………………………….., în calitate de cumpărător, 

în temeiul Hotărârii Consiliului local nr. ……………. din…………..  , privind însuşirea 

raportului de evaluare, a documentaţie topo-cadastrale de către Consiliul local şi aprobarea 

vânzării terenului curte............................   

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI :  

Art. 1. Terenul curte/Suprafaţa de ...................mp din terenul curte aferentă apartamenului 

nr...., situat în municipiul Cluj-Napoca str................, nr. ....., judeţul Cluj, aflată în 

indiviziune/suprafaţa de .......... mp. aflată sub extinderea apartamentului nr......, situat în 

municipiul Cluj-Napoca str................, nr. ....., judeţul Cluj, dobândit în condiţiile Legii nr. 

112/1995/Decretului-Lege nr. 61/1990/Legii nr. 85/1992. 

Art. 2. Imobilul ce face obiectul prezentului contract este evidenţiat în CF nr ...............n nr. 

cad./nr. topografic............ 

 

CAP. III. PREŢUL OBIECTULUI CONTRACTULUI  

Art. 3. Preţul imobilului ce face obiectul prezentului contract este în sumă de 

………..………lei. 

Art. 4. Modalitatea de plată: 

Suma prevăzută la art. 3 s-a achitat integral conform OP………/chitanţei nr…...........din 

………......., reprezentând preţul imobilului ce face obiectul prezentului contract/ 



Suma prevăzută la art. 3 se achită de către cumpărător în rate astfel: 

 a) avans: …………………..  lei, în litere.................................., reprezentând 10% din 

preţul de vânzare, achitat conform OP………/chitanţei…...........din ………........ 

 b) diferenţa de  ......................... lei , în litere..........................  -  în rate  lunare pentru o 

perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani, (în funcţie de opţiunea cumpărătorului la momentul 

depunerii cererii de cumpărare), la care se adaugă dobânda de referinţă a Băncii Naţionale 

Române valabilă la ziua achitării ratelor. 

 Ratele se achită până la data de 30 a fiecărei luni pentru luna în curs, sub sancţiunea 

aplicării majorărilor de întârziere stabilite la nivelul de 0,5%/zi din cuantumul obligaţiei 

neachitate în termen, începând cu ziua următoare a termenului de scadenţă şi până la data 

stingerii sumei datorate, inclusiv. Nivelul majorărilor de întârziere se poate modifica pe 

parcursul derulării contractului prin acte administrative sau normative, urmând a fi aplicat 

corespunzător. 

 

   CAP. IV. DREPTURILE ŞI OBLIGA ŢIILE P ĂRŢILOR  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile vânzătorului 

a) Vânzătorul vinde cu bună credinţă imobilul-teren supus vânzării. 

b) Vânzătorul se obligă să se prezinte în faţa notarului public în vederea autentificării 

contractului de vânzare cumpărare, la solicitarea cumpărătorului. 

c) Vânzătorul va institui ipotecă în favoarea sa până la achitarea integrală a preţului de 

vânzare (în caz de plată a preţului în rate). 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile cumpărătorului 

a) Cumpărătorul va suporta cheltuielile legate de autentificarea prezentului contract. 

b) Cumpărătorul va va efectua demersurile de înscriere a dreptului de proprietate în cartea 

funciară în cel mult 30 de zile de la achitarea avansului, urmând a depune la Registratura 

Primăriei municipiului Cluj-Napoca un extras de carte funciară. 

Cumpărătorul va suporta cheltuielile legate de înscrierea dreptului de proprietate în cartea 

funciară. 

CAP. V. FORŢA MAJORĂ  

Art. 7. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acţionează. 

Art. 8.  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

CAP.VI. DISPOZIŢII FINALE  



Art. 9.  Prin semnarea prezentului contract părţile confirmă că sunt de acord integral şi 

necondiţionat cu clauzele înscrise în prezentul contract. 

Art. 10.  Prezentul contract a fost încheiat azi, la data de _____________, în 5 (cinci) 

exemplare din care 3 se înmânează cumpărătorului. 

V Â N Z Ă T OR:                                                        C U M P Ă R Ă T O R: 

 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA                                  NUMELE:  

 prin  PRIMAR, EMIL  BOC                                                                                                                                                                                                  

             PRENUMELE: 

DIRECŢIA ECONOMIC Ă,  

     DIRECTOR,                                                                 Semnătura 

OLIMPIA MOIGR ĂDAN                                                                               

 

                                                                                                                                                                                      

 SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,                                                                                                                                                                                       

 ŞEF SERVICIU,                                                                                                                                                                                           

 ALINA RUS                                                                          

                                                                                                                                                         

DIRECTOR D.P.M.E.P.,                                                                                              

IULIA  ARDEU Ş                                                                                   

SERV. ADMINISTRARE SPAŢII, TERENURI 

ŞEF  SERVICIU,                                                                                  

RALUCA  FEREZAN                                                                          

 

ÎNTOCMIT, 

DOINA BOCA 

 

 

 

 

 

 

 


