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LEGEA - fondului funciar  
LEGEA nr. 18/1991, MO 1/1998 rep., act aplicabil din 1.9.2012 

 
(Legea 76/2012 modifica articolul 9 - Forma aplicabila din data de 1 septembrie 2012): 

 
 

Art. 9  

(1) Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeţei de teren de 10 ha de familie, în 
echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa dintre această suprafaţă şi cea pe 
care au adus-o în cooperativa agricolă de producţie sau care a fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita 
suprafeţei prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, de familie, indiferent 
dacă reconstituirea urmează să se facă în mai multe localităţi sau de la autori diferiţi. 

(2) Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, în limita suprafeţei de teren de până la 10 
ha de familie şi cărora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) din lege, pot formula cerere pentru 
suprafeţele de teren care au constituit această cotă. Cererile se formulează în cazul în care cota de reducere a 
depăşit procentul de 5%. 

(3) Cererea se depune la primăria localităţii sau, după caz, la primăriile localităţilor în a căror rază teritorială se află 
terenul pentru care urmează să fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin poştă, cu confirmare de 
primire, până la data de 31 decembrie 1998, sub sancţiunea decăderii din termen. 

(4) Cererea va cuprinde: 

a) numele şi prenumele persoanei solicitante şi domiciliul acesteia; 

b) calitatea de titular sau de moştenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau urmează să i se 
reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi; 

c) suprafaţa de teren care i s-a reconstituit şi diferenţa pe care o solicită. 

(5) La cerere se va anexa: 

a) copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, după caz, de pe procesul-verbal ori de pe fişa de punere 
în posesie; 

b) copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafeţele de teren solicitate în plus; 

c) o declaraţie în care se va menţiona, pe propria răspundere, suprafaţa totală de teren atribuită în proprietate, prin 
reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar dacă aceasta s-a făcut în mai multe localităţi 
sau de la mai mulţi autori. 

(6) Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat şi sigilat, în care se vor înregistra, în ordine 
cronologică, cererile depuse de persoanele îndreptăţite şi va emite, la cerere, un bon cu numărul de înregistrare. 

(7) Pentru cererile depuse prin poştă, pe confirmarea de primire se vor menţiona numărul de înregistrare a cererii şi 
data acesteia. 

(8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat să primească cererea şi să o înregistreze, indiferent dacă 
aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate menţiunile precizate la alin. (4) şi dacă nu este însoţită de toate actele 
prevăzute la alin. (5). În acest caz, primarul sau secretarul este obligat să comunice solicitantului ca, până la data de 
31 decembrie 1998, să depună toate actele menţionate la alin. (5), sub sancţiunea decăderii acestuia din termen. 

(9) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (6) de către primar sau secretar atrage după sine atât răspunderea 
administrativă şi disciplinară a acestuia, potrivit legii, cât şi plata de daune cominatorii sau, după caz, şi de daune-
interese. 

(9) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (6) de către primar sau secretar atrage 
atât răspunderea administrativă şi disciplinară a acestuia, potrivit legii, cât şi plata de 
penalităţi în condiţiile prevăzute la art. 894 din Codul de procedură civilă sau, după caz, 
şi de daune-interese potrivit Codului civil.  
(10) După data de 31 decembrie 1998, prevăzută la alin. (3), primarul este obligat ca, în termen de 30 de zile, să 
întocmească situaţia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate şi balanţa fondului funciar pe 
localitate – comună, oraş sau municipiu – în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Înlăuntrul 
acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnătură. 
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(11) În termen de 15 zile de la primire, prefectul va întocmi situaţia privind categoriile de persoane solicitante şi 
balanţa fondului funciar pe judeţ, pe care le va transmite, în acelaşi termen, Departamentului pentru Administraţie 
Publică Locală. 

(12) După întocmirea balanţei fondului funciar la nivel de ţară, prin lege se vor stabili suprafeţele de teren agricol 
care vor fi reconstituite. 

modificat de 

Lege nr. 76/2012 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă din 24 mai 2012, 
M. Of. 365/2012 ;  

Ordonanţă de urgenţă nr. 1/1998 - pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată 
din 23 ianuarie 1998, M. Of. 26/1998 ;  

Ordonanţă de urgenţă nr. 1/1998 - pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată 
din 23 ianuarie 1998, M. Of. 26/1998 ;  

 

 

(Legea 76/2012 modifica articolul 64 - Forma aplicabila din data de 1 septembrie 2012): 
 

Art. 64  

(1) În cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea 
efectivă în posesie, persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat 
terenul. 

(2) Dacă instanţa admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată 
înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub 
sancţiunea condamnării la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume 
stabilite de instanţă. 

(2) Dacă instanţa admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată 
înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub 
sancţiunea plăţii de penalităţi în condiţiile prevăzute la art. 894 din Codul de procedură 
civilă.  

(3) Dispoziţiile art. 53 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

modificat de 

Lege nr. 76/2012 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă din 24 mai 2012, 
M. Of. 365/2012 ;  

 

 

 

 

 

 

 


