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2437 / 19.02.2021

Către:                 Domnul letan  Mihai
e-mail:  iatanmihail 968®vahoo.com

Spre ştiinţă:   Oficiilor de Cadastru şi Publicitate lmobiliară

Referitor la:    Scoaterea  definitivă sau  temporară  din  circuitul agricol  a terenurilor
§ituate În extravilanul localitătilor

Ca   urmare   a   solicitării   dumneavoastră,   Înregistrată  În   evidenţele  Agenţiei   Naţionale   de
Cadastru şi  Publicitate lmobiliară cu  nr.  2437/20.01.2021, vă comunicăm:

Conform   prevederilor   art.    11   alin.    (1)   din   Legea   nr.    786#077   penfm   mod/.ffcarea   ş/.
completarea  Legii fondului funciar nr.  18/1991,  cu modificârile ulterioare, per`tiu `erer`ur.iJe agr.icx)le
situate  în  extravilanul  unităţilor administrativ-teritoriale  pe  care  sunt amplasate  construcţii  de orice
fel,  edificate  Înaintea  datei  de  28  iulie  2017,  fără  aprobarea  de  scoatere  din  circuitul  agricol  a
acestor terenuri,  se  poate  solicita  scoaterea  din  circuitul  agricol  cu  achitarea  prin  multiplicarea  de
trei  ori  a tarifului  prevăzut În  anexa  nr.  1  la  lege.

Dispoziţiile  legale  mai  sus  invocate  aveau  aplicabilitate  pe  o  perioadă  de  2  ani  de  la  data
intrării  În  vigoare a actului  normativ,  respectiv de  la  data  de 28  iulie 2017.

Motivat  de  faptul  că  perjoada  de  doi  ani  a  expirat  şi  nu  au  fost  soluţionate  toate  cazurile
existente,  prin  Legea  nr.  287/2020 au  fost  stabllite  măsuri  de  aplicare  a  dispoziţiilor art.11  alin.  (1)
din  Legea  nr.186/2017,  În  sensul În care  prevederile acestuia au  aplicabilitate  pe o  perioadă de 5
ani de la data intrării în vigoare a actului  normativ,  respectiv de la data de 12 decembrie 2020 .

Menţionăm  faptul  că  scoaterea  definitivă  sau  temporară  din  circuitul  agricol  a  terenurilor
situate în extravilanul  localităţilor se reallzează cu  respectarea dispoziţiilor Leg/./. fondu/u/' runc/.ar nr.
18/1991,  republicatâ,  cu  modificârile  şi  completările  ulterioare  ş.i  ale  Ordinului  nr.  83/2018  pentru
aprobarea  Procedurii  privind  scoaterea  definitivâ  sau  temporarâ  din  circuitul  agricol  a  terenurilor
situate în extravilanul localitâţilor,  precum  şi pentru  aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului
achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

Cu deosebită consideraţie,

Mircea Viorel  POPA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
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