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Executarea lucrãrilor de construcþii
asupra unui teren este permisã
numai dacã respectivul teren este
încadrat în categoria de folosinþã
corespunzãtoare, respectiv curþi
construcþii.
În principiu, procedura de
autorizare a lucrãrilor de construcþii
pentru terenuri agricole presupune
formalitãþi anterioare de scoatere a
terenului din circuitul agricol. Cu
toate acestea, pentru terenurile
agricole situate în intravilanul
localitãþilor existã, începând cu anul
2012, dispoziþii speciale menite sã
faciliteze scoaterea din circuitul
agricol a acestora.
Intenþia legiuitorului a fost de a
elimina procedura birocraticã cu
privire la scoaterea din circuitul
agricol a terenurilor situate în
intravilan. Cu toate acestea,
modificãrile succesive aduse
legislaþiei, precum ºi necorelarea
anumitor prevederi cuprinse în
diverse acte normative cu privire la
procedura aplicabilã, au condus la
interpretãri diferite din partea
autoritãþilor competente.
Pânã de curând, scoaterea din
circuitul agricol a terenurilor
agricole situate în intravilan se
realiza conform prevederilor Legii
nr. 18/1991 privind fondul funciar ºi
ale Regulamentului privind
conþinutul documentaþiilor pentru
scoaterea terenurilor din circuitul
agricol (aprobat prin Ordinul
Ministrului Agriculturii nr. 897/
2005). Aceste acte normative
reglementeazã o procedurã de

scoatere din circuitul agricol
specificã ºi laborioasã, ce implicã
obþinerea a numeroase avize emise
de cãtre autoritãþile locale sau
centrale. Lista avizelor necesare se
va stabili de la caz la caz în funcþie
de suprafaþa terenului, de clasa
acestuia de calitate, de existenþa
îmbunãtãþirilor funciare pe teren,
precum ºi de alte împrejurãri.
Aceastã procedurã a rãmas în
continuare aplicabilã pentru

terenurile din extravilan, precum ºi
pentru scoaterea temporarã din
circuitul agricol.
Ca urmare a modificãrilor aduse
Legii Construcþiilor nr. 50/1991, din
iulie 2012, terenurile destinate
construirii, evidenþiate în intravilan,
se scot din circuitul agricol,
definitiv, prin autorizaþia de
construire. De asemenea, tot ca un
element de noutate, din noiembrie
2012, dipoziþiile Legii Urbanismului
nr. 350/2001 prevãd în mod expres
cã introducerea în intravilanul
localitãþilor a terenurilor agricole ºi
a celor amenajate cu îmbunãtãþiri
funciare se face pe bazã de studii
urbanistice PUG sau PUZ pentru
care în prealabil a fost obþinut
avizul privind clasa de calitate a

terenului emis de Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.
Trebuie precizat faptul cã, prin
aprobarea planurilor urbanistice,
terenurile relevante sunt numai
introduse în intravilanul localitãþii,
schimbându-li-se astfel destinaþia
din teren extravilan în teren
intravilan; schimbarea destinaþiei
nu are ca efect ºi o schimbare
automatã a categoriei de folosinþã
a terenului, care va rãmâne în
continuare agricol (în intravilan).
Prin urmare, pentru aceste terenuri
agricole introduse în intravilan prin
documentaþii de urbanism,
aprobate potrivit legii, se vor aplica
dispoziþiile speciale ale Legii
Construcþiilor, urmând a fi scoase
definitiv din circuitul agricol prin
autorizaþia de construire.
Conform prevederilor actuale ale
Legii nr. 7/1996 a cadastrului ºi a
publicitãþii imobiliare conþinutul
documentaþiilor de scoatere
definitivã/temporarã din circuitul
agricol, precum ºi schimbarea
categoriei de folosinþã a imobilelor
situate în intravilan se stabilesc prin
regulament aprobat prin ordin cu
caracter normativ al directorului
general al Agenþiei Naþionale.
Întrucât în momentul de faþã nu a
fost încã adoptat un astfel de
regulament, nu existã o practicã
uniformã ºi specificã cu privire la
documentaþia necesarã ºi respectiv
procedura ce trebuie parcursã
pentru a finaliza scoaterea din
circuitul agricol a terenurilor situate
în intravilan în urma emiterii unei
autorizaþii de construire.
Existã anumite situaþii în care
prevederile Legii Construcþiilor de
facilitare a procedurilor nu pot fi
practic aplicate. Spre exemplu,
scoaterea din circuitul agricol a
terenurilor având categoria de
folosinþã de pajiºte sau fâneaþã nu
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se poate realiza la acest moment în
baza Legii Construcþiilor datoritã
lipsei unei metodologii care sã
clarifice modul de aplicare a
restricþiilor specifice acestor
categorii de terenuri.
O altã problemã aparte se ridicã în
cazul în care construcþiile ce fac
obiectul autorizaþiei nu acoperã
întreaga suprafaþã a terenului, iar
proprietarul doreºte sã scoatã din
circuitul agricol numai porþiunea
destinatã efectiv construirii. Legea
Construcþiilor menþioneazã cã în
aceastã situaþie autorizaþia de
construire va fi însoþitã de
documentaþia tehnicã de cadastru.
Nu existã în acest moment o
procedurã clarã pentru a evidenþia
în documentaþia cadastralã o
delimitare a terenului destinat
construcþiilor faþã de terenul care
rãmâne teren agricol. Dimpotrivã,
Agenþia Naþionalã de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã a emis o
decizie în 18 septembrie 2012 prin
care s-a stabilit cã imobilele din
intravilanul localitãþilor, aprobat
potrivit legii, prin PUG si/sau PUZ

pentru care s-au emis deja
autorizaþii de construire se
considerã scoase din circuitul
agricol în întregime, dacã
proprietarul nu solicitã menþinerea
categoriei de folosinþã agricolã
pentru o parte din imobil. Prin
urmare, la acest moment cerinþa
Legii Construcþiilor nu pare posibil
de îndeplinit, întrucât aprobarea
unei documentaþii cadastrale care
sã reflecte delimitarea între terenul
construibil ºi cel agricol nu este
realizatã de cãtre Oficiile de
cadastru decât ulterior emiterii
autorizaþiei de construire, ca
document care justificã scoaterea
din circuitul agricol.
Ca urmare a acestei ambiguitãþi
legislative, întreg terenul ar putea fi
considerat ca având categoria curþi
construcþii, indiferent de opþiunea
proprietarului. Implicaþiile practice
ale necorelãrii diverselor prevederi
legale ºi a lipsei unei proceduri clare
vizeazã în principal potenþialele
obligaþii fiscale ale proprietarilor.
Astfel, autoritãþile locale pot
considera cã, în lipsa unei

documentaþiei tehnice cadastrale
care sã însoþeascã autorizaþia de
construire ºi care sã delimiteze
suprafaþa alocatã construcþiilor,
întregul teren va fi încadrat în
categoria curþi construcþii. Prin
urmare, taxele locale aferente vor fi
semnificativ mai mari. Ca exemplu,
pentru Bucureºti impozitul local
aferent anului 2014 pentru teren
curþi construcþii situate în zona D de
impozitare, spre periferii, este de
4.447 lei/hectar în timp ce pentru
teren agricol situat în aceeaºi zonã
impozitul este de 15 lei/hectar.
Pãstrarea parþialã a categoriei de
teren agricol, cu posibilitatea
obþinerii astfel a unor impozite
locale reduse, poate reprezenta un
avantaj competitiv pentru proiecte
rezidenþiale în zone aflate spre
marginea marilor aglomerãri
urbane, proiecte în care spaþiile

comune neocupate de construcþii
sau cãi de acces sunt transferate în
cotã-parte cumpãrãtorilor de
locuinþe, persoane fizice.
O altã categorie de proiecte
dezvoltate cu precãdere la ieºirile
din oraºe sunt parcurile logistice.
Pentru a beneficia însã de cote de
impozit reduse pentru terenul
introdus în intravilan care nu va fi
ocupat de construcþii, rãmânând
teren agricol, dezvoltatorii trebuie
sã îndeplineascã anumite condiþii
specifice impuse de Codul Fiscal
persoanelor juridice. Astfel, este
necesar ca societatea sã aibã
activitãþi agricole în obiectul de
activitate ºi sã înregistreze venituri
ºi cheltuieli din aceste activitãþi.n
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