
Anexa nr. 7 la Dispozilio nr. 753/79.77.2020

PROCEDURA DE tUCRt.l

privind inregistrarea gi arhivarea contractelor de arendare depuse la Primiria comunei TItiri$ti,
judetul BacSu

NOTIUNI INTRODUCTI!'E

Contractul de arendare este reglementat prin Legea nr. 2137 l2OO9 privind Codul Civil, republicatS,

cu modificdrile gi completirile ulterioare ti este un contrerct prin care una dintre pirfi, numiti

arendator, transmite bunuri agricole pe o duratd determinat:r 9i in schimbul unui pre!, numit arendd,

stabilite de pdrtri. in completarea normelor privind materia arendSrii se aplicd regulile din partea

generalS a dreptului civil obligalional (teoria generali a obligaliilor civile).

Arendarea este un contract sinalagmatic (bilateral), cu executare succesivd 9i netranslativ de

proprietate, tot astfel este un contract prin definilie cu titlu orleros.

Contractul de arendi trebuie si fie incheiat, ad validitatem, in formd scrisd 9i sd fie inregistrat la

Consiliul Local.

Forma solemni presupune, in principiu, contractul scris gi inregistrat la Consiliul Local.

Nerespectarea formei solemne se sanclioneazd cu nulitatea absolutd a contractului. (art. 1838 alin. 1

Cod Civil).

Contractul de arendd se incheie intre proprietar (arendator) gi arendag (persoane fizice sau

juridice) pe duratd determinatS. Dacd durata este determinald, arendarea se consideri a fi ficutd pe

toati perioada necesari recoltirii fructelor pe care bunul agricol urmeazS s5-l produci in anul agricol

in care se incheie contractul (art. 1837 Cod Civil).

Pot fi arendate orice bunuri agricole (art. 1836 Cod Civil), cum ar fi:

a) terenurile cu destinalie agricold, 9i anume tererruri agricole productive - arabile, viile,

livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbu$tii fructiferi, planta!iile de hamei 9i duzi, pSgunile

impidurite, terenurile ocupate cu constructii gi instalaiii agrr)zootehnice, amenajdrile piscicole 9i de

imbunitSliri funciare, drumurile tehnologice, platformele 9i spatiile de depozitare care servesc

nevoilor producliei agricole gi terenurile neproductive care pot fi amenajate 5i folosite pentru

produclia agricolS;
b) animalele, construcliile de orice fel, maginile, utilajele gi alte asemenea bunuri destinate

exploatirii agricole.

Bunurile ce fac obiectul arendirii pot fi deopotril'd mobile sau imobile 9i trebuie sd

indeplineasci urmitoarele condilii: si existein momentulincheierii contractului; si fie determinate

individual sau generic;sd fie licite tiposibile; si fiein proprietatea arendatoruluidoveditd cu acte de

proprietate gi si fiein circuitul civil, conform arl.L22g Cod Clvil. Proprietatea se dovedegte cu actul

de proprietate ata$at contractului incheiat.
C6nd bunurile arendate sunt situate in raza teritorialS a mai multor consilii locale, se depune la

fiecare consiliu local in a cdrui raza teritorialS sunt situate bunurile arendate, c6te un exemplar.

Arenda reprezintd prelul arend5rii, in principiu aceasta se poate pliti in produse sau bani,

stabilirea cuantumului arendei revine pirlilor, la libera lor apreciere.

Contractul de arendi se inregistreazi intr-un registru special, Iinut de secretar sau de citre

persoana desemnati prin atribuirea unei astfel de atribulii, itcesta trebuie depus imediat dupi data

incheierii. Forma de opozabilitate a contractului de arendS ser realizeazS prin inregistrarea acestuia in

registrul special.

Contractele de arendd incheiate in formi autentic5, precum gi cele inregistrate la consiliul local

constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele gi modalitStrile stabilitein contract.

Arenda5ul nu poate cesiona contractul gi nici subarenda (art. 7847, alin. 2 Cod Civil), sub

sancfiunea nulitS!ii absolute, cu exceplia acordului scris al arendatorului, arendagul poate se

cesioneze contractul de arendd solului care participd la exploatarea bunurilor arendate sau

descendenlilor sii majori (art. 1846 C. Civil).

Arendarea inceteazd odatS cu producerea efectelor s.ale. Deoarece

succesivS, iar durata este esenla acestuia, incetarea contractului se va

expirarea termenului (dar el poate inceta 9i inainte de a ajunge la termen)'

arendarea are executare
produce, de regulS, la

18s0).
Contractul de arendd inceteazd prin deces, incapacitatea sau falimentul arendagului (art



REGTEMENTAR! SPECIF!CE

L. Contractele de arendare se vor primi pentru inregis;trarea lor in Registrul special pentru

contracte de arendare, de citre persoana cu atrlbulii delegate, incheiate in formi scrisi, in 3 (trei)

exemplare, inaintate de cStre Arendag.

Contractele de arendare vor fi insolite de urmdtoarele clocumente:

a) pentru contractele incheiate de un arendator care are calitate fie titular al dreptului de

proprietate pentru care exist5 emis un titlu de proprietate valabil, fie de un mostenitor unicinscrisin
aceasti calitate intr-un titlu de proprietate eliberat de pe urma unui defunct, este suficient si se

anexeze o copie a actului de proprietate Si o copie a actului de identitate al arendatorului si al

arendasului, in copie conformi cu originalul;
Daci arendatorul gi/sau arendagul este persoani juridicS, va depune 5i o copie conformi cu

originalul de pe certificatul de inregistrare de la Registrul Comerlului.

b) pentru contractele incheiate de un arendator care are calitatea fie de coproprietar, al5turi de

alli coproprietari, ai unui drept de proprietate pentru care s-€r emis un titlu de proprietate valabil, fie

de mostenitor aldturi de alli mogtenitori inscrigi intr-un titlu de proprietate eliberat de pe urma unui

defunct, se va anexa:

coproprietar/mogtenitor, fie reiese cota din suprafala totalS inscrisi in titlu de proprietate;

mogtenitori, din care si reiasi ci suprafala de teren revine fiecdrui coproprietar/mogtenitor din

suprafala totalS inscrisd in titlu de proprietate (pentru cazurile in care nu se depune actul autentic

(partal) din care reiese fie suprafala de teren ce revine fieciirui coproprietar/moStenitor, fie reiese

cota din suprafala totali inscrisl in titlu de proprietate);
'. copia actului de identitate pentru arendator gi arendag, in copie conformi cu

originalul ;

c) pentru contractele incheiate de arendatori care reprezintd fie toti coproprietarii inscrigi intr-un

titlu de proprietate valabil emis, fie toli mo$tenitorii inscrigi intr-un titlu de proprietate eliberat de pe

urma unui defunct, este suficient s5 se anexeze o copie a titlului de proprietate 9i c6te o copie a

actelor de stare civilS pentru arendatori;

d) pentru contractele incheiate de arendatori care sunt arlte persoane dec6t cele inscrise intr-un

titlu de proprietate, se va anexa:

copia Certificatului de mogtenitor eliberat de pe urma defunctului inscris in titlul de proprietate, fie

imputernicirealProcuralMandatul autentic de reprezentare sau orice alt document din care si reiasi

calitatea de proprietar sau utilizator al bunului imobil arendat;

proprietate, din care sd reiasd ce suprafald de teren revinr-' fieciruia dintre ei din suprafala ce ii

revine defunctului inscris in titlu de proprietate (pentru cazurile in care nu se depune Certificat de

mo$tenitor cu cota ce le revine);'P arendator/arendatorii vor declara, pe propria rispundere, ci pentru

bunul/bunurite ce fac obiectul contractului de arendd nu au mai incheiat anterior acestei ddti, alte

contracte de arendS.

1. Contractele de arendare vor urma cursul unor verificdri, dupi cum urmeazS:

a) Verificareadocumentatieidepuse
Agentul agricol, ca persoan5 responsabilS cu atribulii in completarea 5i linerea la zi a

Registrelor Agricole, verificd dac5, terenul ce face obiectul arenddrii este inscris in Registrul Agricol 9i

dacd arendatorul are calitatea de proprietar sau utilizator al terenului ce face obiectul arendSrii.

b) Arendagul va solicita persoanelor responsabile din cadrul Compartimentului Taxe 9i

lmpozite Locale, si verifice dacS arendatorul este inregistrat fiscal Si daci figureaz; cu restante la

plata impozitului pe terenul ce face obiectul arenddrii.



1. Dacd se constati nereguli, cu ocazia verificirilor efectuate, secretarul comunei

Tatdr6gti/persoana desemnata din cadrul compartimentului registru agricol va face un Raport citre
primar, insolit de toatS documentalia depusd de citre Arendag, in care va propune returnarea

documenta!iei citre Arendag, pentru completare, indic6nd ceea ce lipse$te din documentatie.

Z. DacS nu se constati nereguli, Agentul Agricol, pe baza documentaliei complete, va

proceda la inregistrarea celor 3 exemplare originale ale contractelor de arendare, in Registrul special

de inregistrare a contractelor de arendare,

3. Declaralia arendagului cu privire la preluarea datelor cu caracter personal.

4. Dupd inregistrarea contractelor de arendare, se vor semna de citre secretarul

comunei T|t;r|Sti/persoana desemnata din cadrul compartimentului registru agricol 5i se va aplica

gtampila Consiliul ui Local al comunei TeterSgti.

5. Exemplarul contractului de arendare care va rim6ne la primirie, va avea ata$at copie

conformi cu originalul de pe titlul de proprietate, contract de vAnzare-cumpirare, contract de

donalie, certificat de mogtenitor, imputernicire, contract de schimb, hotirAri judecdtoreSti, ordin al

prefectului, act de identitate gi vor fi arhivate in dosarul Arendagului respectiv care se va pistra de

citre secretarul comunei, iar o copie a acestui contract se va pistra de cdtre agentul agricol, care are

obligalia de a-l inscrie in registrele agricole, at6t la Arendator, cat 5i la Arenda5.

Toate documentele, transmise gi/sau emise de pdrli, care conlin date cu caracter personal sunt

confidenliale gi rdm6n in arhiva Achizitorului gi/sau Execr.ttantului, folosindu-se exclusiv pentru

derularea contractului, cu respectarea dispoziliilor Legii nr.677/2OOt privind proteclia persoanelor

cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal 9i libera circulalie a acestor date 9i a

Regulamentului (UE) 2OL6l67g al Parlamentului European gial Consiliului din 27 aprilie 20L6 privind

proteclia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal 9i privind

libera circulalie a acestor date gi de abrogare a Directivei 9,5/46lCE (Regulamentul general privind

protectia datelor).

Prima r, Secretar General,-"@_


