Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului local Mahmudia Nr.33 din 24 septembrie 2012

REGULAMENT
privind procedura de vânzare prin negociere direct a terenurilor din domeniul
comunei Mahmudia , aferente construciilor, curi, grdini

privat al

Potrivit prezentului regulament, vânzarea terenurilor fr licitaie public, prin
negociere direct, se poate face în favoarea proprietarilor construciilor (persoane fizice
sau juridice) în cazul în care aceste terenuri sunt aferente construciilor definitive i se
afl în folosina efectiv a acestora, în urmtoarele situaii:
a) Terenurile atribuite în folosin, prin efectul unei hotrâri judectoreti.
b) Diferena de teren între cel obinut prin Ordinul Prefectului emis in baza Legilor
Fondului Funciar i cel deinut efectiv în folosin.
c) Terenul aferent construciilor cumprate în baza Legii 112/1995, pentru care nu
exist notificare în baza nr. Legii10/2001. Terenul aferent acestora se apreciaz a fi cel
înscris în CF i delimitat în fapt.
d) Terenurile pentru care proprietarii tabulari ai construciilor nu au înscris în CF
un drept de folosin sau pentru care proprietarii extratabulari dovedesc prin înscrisuri
calitatea de deintori de bun credin.
e) Terenuri care dei nu sunt un corp comun cu acela pe care este amplasat
construcia dar se afl în imediata apropiere a acesteia i aflate în folosina efectiv a
proprietarului construciei, sau a antecesorilor si în drepturi de o perioad îndelungat
de timp, respectiv o parcel cu un nr. topografic (cadastral) înscris în alta CF. Acest fapt
va fi confirmat prin declaraii ale petentilor i ale altor dou persoane.
f) În situaiile în care terenul care se solicit a fi cumprat formeaz un nr. top ce
se afl în domeniul public al comunei Mahmudia, deoarece o cot parte din acesta este
afectat de " domeniul public ", iar diferena este în folosina petentului, posibil i a altor
teri, se impune aprobarea dezmembrrii în loturi cadastrale nou obinute care reflect
situaia în fapt, reglementând juridic parcelele afectate domeniului public i cele
destinate domeniului privat.
g) Terenul aferent casei de locuit(finalizate), atribuit prin Hotararea Consiliului local
Mahmudia, in baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuine proprietate personal,republicata cu modificarie si completarile ulterioare.
1. Actele necesare
1.1. Cerere de cumprare a terenului depus la registratura Primriei comunei
Mahmudia.
1.2. Extras C.F. la zi.
1.3. Declaraie pe proprie rspundere sub semntur privat prin care petentul declar
c nu are cunotiin de existena unui litigiu pe rolul instanelor judectoreti care s
aib ca obiect terenul solicitat a fi cumprat.
1.4. Declaraii ale petentului i a altor dou persoane prin care se declar pe propria

rspundere sub semnatura privata , c terenul solicitat a fi cumprat este în folosina
efectiv a proprietarului construciei de o perioad îndelungat de timp, dac se impune.
2. Determinarea situaiei juridice a terenului
2.1 Terenurile supuse procedurilor de vânzare în baza prezentului regulament trebuie s
aparin domeniului privat al comunei Mahmudia.
2.2. În cazul în care terenul care face obiectul vânzrii figureaz în evidenele de
publicitate imobiliar în proprietatea altor persoane fizice sau juridice, Primaria comunei
Mahmudia, va intreprinde în prealabil toate demersurile necesare în vederea trecerii lui
în proprietatea privat a comunei Mahmudia , dac legea o permite.
2.3. Depunerea cererii de cumprare a terenului, nu înseamn automat obligativitatea
autoritii locale de a vinde terenul solicitat.
3. Procedura de vânzare
3.1. Primarul în calitate de reprezentant legal va semna contractul de vânzare
cumprare încheiat între Primarul comunei Mahmudia i cumprator. Contractul va fi
autentificat de un notar public.
4. Determinarea preului
4.1. Preul de vânzare se stabilete prin expertiz tehnic, întocmit de un expert
evaluator autorizat i aprobat de consiliul local.
4.2. Toate cheltuielile i taxele aferente vor fi suportate de ctre cumprtor.
5. Dispoziii finale
5.1. Taxele pentru intocmirea documentaiei tehnice si economice, precum i taxele de
autentificare a contractului de vânzare cumprare vor fi suportate de ctre cumprtor.
5.2. Vânzarea se face dup întrunirea tuturor condiiilor juridice i tehnice prevzute de
prezentul regulament.
5.3. În cazul în care pe terenul solicitat în vederea cumprrii se afl o construcie cu
mai muli proprietari, terenul aferent cotei de proprietate a solicitantului se va determina
conform unei defalcri întocmit de o persoan juridic autorizat.
5.4. În cazul în care titularii solicitani ai terenurilor folosite în condiiile precizate în
preambulul acestui regulament nu sunt de acord cu achiziionarea terenurilor, cu
respectarea acestui regulament, vor fi obligai s achite bugetului local, pe baza de
contract, chiria conform legislaiei în vigoare.
5.5. Prezenta procedura intr in vigoare începând cu data aducerii la cunotin public
a hotrîrii.
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