
Către: Lucian  CEONTEA

27915 / 30.06.2021

E-mail:  lucLceontea@yahoo.com
Referitor  la:  radierea  din  cartea  funciară  a  dreptului  de  ipotecă  instituit

asupra  imobilelor  achiziţionate  în  cadrul  programuluj  "Prima
Casă„

Spre ştiinţă:    Oficiîlor de Cadastru şj Publjcitate lmobiliară

Stimate Domnule,

Ca   urmare   a   solici.tării   dumneavoastră,    transmisă   pri.n   e-mail   la   data   de
23.06.2021,   înregistrată  în  evidenţele  Agenţi.ei   Naţionale  de  Cadastru  şi   Publi.citate
lmobiliară sub nr.  27915/23.06.2021,  vă comunicăm  următoarele:

La  data  de 4 apri`ie  2011  a  intrat în  vigoare  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului
nr.   33/2011   pentru   modificarea  şi   completarea  art.1   din   Ordonanţa  de   urgenţă  a
Guvernului   nr.   60/2009  privind   unele  măsuri  în  vederea  implementării   programum
``Prima   casă",    precum    şi    pentru    adoptarea    unor   măsuri   în   vederea    continuări.i

programului   "Prima   casă".   Modificarea   cadrului   normativ   a   avut   implicaţii   directe
asupra  înscrierii   în   cartea   funciară   a   sarcinilor   -   i.potecă,   privilegi.u   -   care   grevau
imobilele   dobândite   prin   finanţările   acordate   în   programul   guvernamental   "Prima
casă„.

Astfel,    potrivi.t   dispoziţi.ilor   art.    11    alin.    (1)    din    Ordonanţa    de    urgenţă    a

Guvernului  nr.   33/2011   pentru  modificarea  şi  completarea  art.1   din  Ordonanţa  de
urgenţă   a   Guvernului   nr.   60/2009   privind   unele   măsuri   în   vederea   i.mplementării

programuluj   "Pri.ma   casă",    precum   şi   pentru   adoptarea   unor   măsuri   în   vederea
continuării programului  "Prima casă":  Începând cu dafa 7.nfrări.i. în vjgoare a prezenteJ.

grqona?ţe.   q.e    urgenţă,    Fondul    Naţional    de    Garantare    a    Creditel;r    pentru
întreprjnderj,e    Mjcj    şj    Mjj,ocjj    S.A ..,. F.N.    este    abj,jtat    ca,    ,a    so,j.cf_t:;;â

f!nanţat?ri.lor  forT_ul_a_tf_în  condiţiile  art.1   alin.   (3')  din  ordonanţa  de  urgenţă  a

e!ye[n_Tl_ui    nr.    6012009,    aprobată   cu    modificări    şi    completări    prin    Le±ea'  nr.
3esl2009,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Şi  cu  respectarea  prevederilor
aliT.   (3_)   din  prezentul  articol,   să  încheie,   în   condiţiile   legii,   cu  finanţatorii   core
optează   pentru   reutilizarea   unui   plafon   la   nivelul   a   50%o   din   soldul   total   al

gararţiilor acordate în cadrul  Programulul  ''Prima  casă.'  un protocol  prin  care  se
stabilesc termenii  şi  condiţiile aplicabile.

În   acest   caz,   în   conformitate   cu   prevederile   art.    111   alin.    (1)   din   aceeaşi
ordonanţăa,   după   semnarea   protocolului   prevăzut   la   art.   11   alin.   (1),   în   temeiJI
contractului   de  garantare,   finanţatorul  are   dreptul   să  înscrie  în  cartea  funciară

privile.giul  special al creditorului  procurator de  fonduri,  pentru finanţările garantate
c_Fre   intră   sub   incidenţa  împărţirii   proporţionale   a   riscurilor   şi   pierderilor  între

finanţator    şi    garant   conform    protocolului,    fără    plata    tarifelor   de   înscriere.
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Privi!=9i.ul  ÎnsFris _în  favoarea  finanţatorului   se  consideră  de  rang  egal  cu  ipoteca
l.eg.a!F  instituită  .în  f?voarea  statuiui  român,   reprezentat  de  Ministerui  Finânţeior
Publice,   proporţional   cu   procentul   de   garantare,   inclusiv   la  distribuirea   suriielor
rezultate din valorificarea garanţiilor.

Din  coroborarea  acestor  texte  de  lege  rezu`tă  faptul  că  pri.vilegiul  special  al
finanţatorului,   actuala  ipotecă  legală,   putea  fi  înscris  în  cartea  funci.ară  şi.  în  cazul
creditelor acordate în  cadrul  Programelor  "Prima  Casă  1,  11,  111",  cu  condiţia încheien.i
um protocol între banca finanţatoare şi  FNGCIMM,  din care să  rezulte că aceasta a
optat  pentru  reutilizarea  unui.  plafon   la  nivelul  a  50%  din  soldul  total  al  garanţiilor
acordate în  cadrul  programului,  în  condiţiile împărţirii  proporţionale  a  riscurilor  şi  a

pierderilor   între   Statul   român    reprezentat   de   Ministerul   Finanţelor   Publice   prin
FNGCIMM  şi  finanţator,  fără Îndeplinirea  altor  formalităţi  şi  fără  tarif  de  înscriere  în
cartea funciară.

În   situaţia  în   care   banca   finanţatoare   nu   a   optat   pentru   încheierea   unui

protocol  cu  FNGCIMM,  prin  care se stabilesc  termeni.i  Şi  condiţiile  apli.cabile  garanţiilor
care  vor  fi  acordate în  condi.ţiile împărţiri.i  riscurilor  şi  pierderi`or între  Starul  român
reprezentat  de  Ministerul   Finanţelor  Publice   prin   FNGCIMM  şi  fi.nanţator,   în  cartea
funciară   va   fi   înscris   dreptul   de   ipotecă   legală   în   favoarea   Statului   român
reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.

Potrivit   dispoziţiilor   art.   37   alin.   (13)   din   Legea   cadastrului   şi   a   publici.tăţii
imobiliare  nr.  7/1996,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  dreptu/

qe  i.pot.şcă  se   rf.!ia.ză  .în  _condiţiile  art.   885  alin.   (2)  din  Codul  civil,   cu  exc:pţioi\pot:citor constituite În ţ:vo.ar€a  autorităţitor administraţieî publice centrai; şi
lof.al.e?  car?  se  pot  radia  în  baza   acordului  tituiarului  exprimat  prin  însc;is
oficial   emis   de   instituţia   în   cauză,   care   poartă   semnătura   coriducătorului
instituţ_iei _sau a persoanei delegate de acesta, numărul şi data înregistrării.

Conform    prevederilor   art.    Z    alin.    (1)    in    Codul   administrativ,    aL/tori.făfJ.(e
administraţiei  publice  centrale  sunt..  Guvemul,  ministerele,  alte  organe  central:  de
specialitate   subordonate   Guvernului   sau   ministerelor,   autorităţile   administrative
aufonome.

Totodată,    în   conformi.tate   cu   art.    10t°   din    Normele   de   implementare   a

programului    "Noua    casă"    pentru    achi.zjţi.a    de    locuinţe    aprobate    prin    Hotărârea
Guvernului  nr.  717/2009,  cu  modificările şi  completările  ulterioare,  în  cazu(  (J.chi.dări.J.
c_[editului   garantat   în   cadrul   programului   prin   rambursarea   integrală   a   soldului

finanţării   gara:t.a^te,   antiFipa.t9  sau   la   termen,   FNGCIMM  este   mandatat   să  îşi
e.xpr.i.me gcordŢl în num:le.şi.în contul statului  român, prin Ministerul Finanţel6r
PTblice, în vederea  radierii  ipotecii  iegale  instituite în  favoarea  statului  r6mân
Ş^i  a  ipterdicţiilor înscrise în cartea  funciară  a  locuinţei  achiziţionatelconstruite
în cadrul programuluî.

Având   în   vedere   aceste   dispozi.ţii   legale,   precum   şi   faptul   că   FNGCIMM  în
calitate  de  mandatar  îşÎ  exprimă  acordul  la  radiere  în  numele  şi  în  contul  Statului
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român   prin  Mini.sterul   Finanţelor   Publice,   rezultă  că   radierea  dreptului   de  ipotecă
înscris  în   cartea  funci.ară   nr.   50294-Ci-U20  Sângeorgiu   de  Mureş   şi   a  interdicţii.lor

prevăzute de lege în  cadrul programului  „Prima Casă" se va efectua în  baza acordului
FNGCIMM,  exprimat în  formă scrisă.

Cu deosebită consideraţie,

RAKOsl-SEIWARTH  lldik6
DIRECTOR GENERAL

::iko°sÎ.   5#.nLhd::#-
seiwarth##,2iîî030?

Cezara  lri.na  SIMIREA
DIRECTOR

DIRECŢIA  DE  PUBLICITATE  IMOBILIARĂ

Cezara             3:9::iţhţi:nedby

mna                      simwea

simîrea         :6a:,ş:2j:Ţă:ăg

ri.T±T+_rrHpiw_2.'ri+-'PTiŢi==:TF-dotmiBmep,RoiAÂMcmmstmp:|mm:5/]
Telefon:  (+4021)  317  73  39;  Fax:  (+40Z1)  316  5Z  24;  e-mai.l:  office@ancpi.ro;  www.ancpi.ro                                                               Nr.  Z7921 /09/R

Extrase de carte f ur)ciară pentru inf ormQre on{ine:  epay.anc6;i:ŢEo

Admin
Pencil


