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Registratorul de carte funciară dispune intabularea prin încheiere, 

dacă înscrisul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege. Registratorul 

dispune prin încheiere admiterea sau respingerea cererii de înscriere. 

Registratorul desfăşoară o activitate profesională independentă decizional cu 

privire la încheierea emisă.  

Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile 

teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de 

copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a 

cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului 

teritorial.   

În cazul hotărârii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu 

menţiunea că este definitivă şi irevocabilă.   

Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de intrare, 

cu menţionarea datei şi a numărului care rezultă din ordinea cronologică a 

depunerii lor.   

Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor 

interesate, cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; 

cererea de înscriere se va transmite la biroul teritorial în circumscripţia 

căruia este situat imobilul.   

Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice 

persoană care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau 
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hotărârii autorităţii administrative, urmează să strămute, să constituie, să 

modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular.   

Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini poate fi cerută:   

   a) de mandatarul general al celui îndrituit;   

   b) de oricare dintre titularii aceluiaşi drept.   

Creditorul a cărui creanţă certă şi exigibilă este dovedită printr-un 

înscris sau printr-o hotărâre judecătorească, ori în cazurile anume prevăzute 

de lege printr-o decizie a autorităţii administrative, va putea cere instanţei, 

în numele şi în folosul debitorului său, înscrierea unui drept tabular sau 

radierea unei sarcini.   

Debitorul care a plătit valabil creanţa ipotecară a unui cesionar 

neînscris în cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă înfăţişează 

înscrisul original al cesiunii şi chitanţa doveditoare a plăţii.   

În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau 

înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele 

condiţii limitative:   

   a) este încheiat cu respectarea condiţiilor de formă prevăzute de lege;   

   b) identifică corect numele sau denumirea părţilor şi menţionează codul 

numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este 

atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz, 

atribuit acestora;   

   c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi un număr 

cadastral sau topografic, după caz;   

   d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în 

limba română. În cazul actului autentic notarial, acesta trebuie să fie încheiat 

de un notar public în funcţie în România;   

   e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru 

autentificare, a extrasului de carte funciară pentru informare sau a 

certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului, cu excepţia 

cazului în care se face menţiune despre acestea în cuprinsul actului;   

   f) este însoţit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu 

excepţia scutirilor stabilite prin lege sau a situaţiei în care dovada încasării 

tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale
1
. 

                                                           
1
 Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenţia 

Naţională şi unităţile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele şi pe 

seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere şi facturiere ale acestei instituţii, pe bonuri fiscale 

proprii, prin ordine de plată, ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului 

notarial, prin mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi prevăzute de lege. În 

vederea acoperii cheltuielilor de încasare şi virare, se percepe un comision din tarifele 
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   g) îndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a căror 

verificare se află în competenţa registratorului.   

Directorul general al Agenţiei Naţionale poate delega, prin ordin, 

asistenţilor-registratori principali atribuţiile registratorilor.   

Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, 

indicarea numărului cadastral al imobilului şi al cărţii funciare, precum şi a 

părţii cărţii funciare în care urmează a se face înscrierea. De asemenea, se 

vor indica poziţiile ce au fost radiate şi numele celui în favoarea sau 

împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor.   

În cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, 

pe baza datelor existente, vor fi folosite documentaţii cadastrale întocmite şi 

recepţionate conform prevederilor prezentei legi.   

Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă ce poartă 

menţiunea "conform cu originalul" se comunică de îndată, din oficiu, 

biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului, 

în vederea efectuării înscrierilor dispuse privitoare la drepturile reale 

tabulare, actele şi faptele juridice, precum şi la oricare raporturi juridice 

supuse publicităţii, referitoare la imobilele înscrise în cartea funciară.   

Dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de 

înscriere în cartea funciară, precum şi aceasta din urmă nu întrunesc 

condiţiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se 

respinge printr-o încheiere motivată.   

Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui 

nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru 

neîndeplinirea unor condiţii speciale prevăzute de reglementările în vigoare.   

                                                                                                                                                    
încasate. Chitanţierele şi facturierele sunt puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională şi 

sunt inscripţionate cu datele sale de identificare. Tarifele încasate de notarii publici în 

contul biroului notarial, în condiţiile prezentei legi, prin oricare dintre mijloacele prevăzute 

anterior (chitanţiere, facturiere, bonuri fiscale proprii, ordine de plată ca urmare a 

viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, mijloace electronice de plată sau 

orice alte modalităţi prevăzute de lege) sunt virate, până la data de 25 a lunii următoare, în 

contul Agenţiei Naţionale, deschis la Trezoreria Statului, conform evidenţelor ţinute de 

biroul notarial. Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară se 

stabileşte de Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin 

protocol... Evidenţa tarifelor încasate de notarii publici în condiţiile prezentei legi se ţine 

separat de evidenţa financiar-contabilă a biroului notarial.  Tarifele pentru servicii de 

publicitate imobiliară pot fi încasate şi de alte instituţii sau persoane, în baza protocoalelor 

de colaborare încheiate cu Agenţia Naţională.   
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Despre respingerea cererii se face menţiune în registrul de intrare, în 

dreptul înregistrării acesteia, precum şi în cartea funciară.   

Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui 

act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit 

menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 

15 zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data 

înregistrării cererii.   

Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de 

reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile 

de la comunicare, care se soluţionează în termen de 20 de zile prin încheiere 

de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este 

situat imobilul. În vederea soluţionării cererii de reexaminare, persoana 

interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea 

registratorului-şef.   

Împotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit contextului dee 

mai sus cei interesaţi sau notarul public pot formula plângere, în termen de 

15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva 

încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea 

funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în 

a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul 

încheierii şi copia cărţii funciare.   

Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesaţi sau 

notarul public şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială 

se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului 

teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare, precum şi 

notarea plângerii în cartea funciară.   

Hotărârea pronunţată de judecătorie poate fi atacată numai cu apel
2
.   

Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, biroului 

teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului
3
.   

Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îşi produce efectele 

de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.   

În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă, 

notările făcute se radiază din oficiu
4
.   

                                                           
2
 Intră în vigoare la data de 15 februarie 2013, potrivit art. I pct. 1 şi 2 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013.   
3
 Idem 

4
 Ibidem 
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Soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a 

acţiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum şi prestaţie tabulară se 

face fără citarea oficiului teritorial.   

Înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate 

decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile sau pe 

cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică, de titularul 

tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale
5
.  

În cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori 

completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nicio altă 

carte funciară, precum şi în cazul în care o carte funciară a fost distrusă, 

pierdută ori a devenit nefolosibilă, în tot sau în parte, din diferite cauze, 

întocmirea, completarea şi reconstituirea, după caz, se fac de către 

registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor 

interesaţi, pe baza unei încheieri
6
. În acest scop se folosesc toate înscrisurile 

şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum 

şi situaţia dreptului de proprietate.   

Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se 

modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să 

ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop, va trimite 

cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai 

târziu în următoarea zi lucrătoare, la biroul teritorial în a cărui rază de 

activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face 

menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de 

moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa 

succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La 

autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifică sau se 

constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de 

carte funciară pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile 

lucrătoare de la data înregistrării cererii, sau, după caz, un certificat de 

sarcini. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real 

imobiliar, precum şi în cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele 

înscrise în cartea funciară se va solicita extras de carte funciară pentru 

informare.   

În baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul 

public poate efectua toate operaţiunile notariale necesare întocmirii actului 

în vederea căruia acesta a fost solicitat.   

                                                           
5
 Prevederile art. 31din legea 7/1996 se vor aplica în mod corespunzător. 

6
 Încheierea poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează în 

termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în 

raza căruia este situat imobilul 



               

99 
 

Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru 

autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea 

funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. 

Valabilitatea extrasului încetează, prin împlinirea termenului, la momentul 

înregistrării cererii de înscriere a actului notarial pentru care acesta a fost 

eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul.   

Cererile depuse în perioada de valabilitate a extrasului de carte 

funciară pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost 

eliberat se soluţionează, în condiţiile contextului de mai sus, după expirarea 

termenului de valabilitate a extrasului, în ordinea şi cu procedura prevăzute 

de lege.   

Instanţa judecătorească va transmite, în termen de 3 zile, hotărârea 

rămasă definitivă şi irevocabilă, constitutivă sau declarativă asupra unui 

drept real imobiliar, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află 

imobilul.   

Instanţa judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acţiunii 

privind desfiinţarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost 

înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciară.   

Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea 

funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie 

la terminarea lucrărilor semnat de reprezentantul autorităţii locale sau a unui 

certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată 

construcţia, precum şi a unei documentaţii cadastrale.   

Construcţiile realizate înainte de 1 august 2001, care este data intrării 

în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinţelor, se intabulează, în lipsa autorizaţiei de 

construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă 

achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii 

administraţiei publice locale în a cărei rază se află situată construcţia, 

precum şi a documentaţiei cadastrale.   

Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate înscrie în cartea 

funciară şi pe stadii de execuţie, în baza următoarelor documente:   

   a) certificatului de atestare a stadiului realizării construcţiei, eliberat de 

primarul unităţii administrativ-teritoriale;   

   b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei;   

   c) documentaţiei cadastrale.   

Ipoteca se poate înscrie numai asupra unui imobil în întregul său sau 

asupra cotei-părţi aparţinând unui coproprietar. Dacă ipoteca s-a constituit 
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asupra unei părţi din construcţie, ea va fi înscrisă atât asupra acesteia, cât şi 

asupra cotei corespunzătoare din părţile comune indivize.   

Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate intabula în 

condiţiile legii privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, dacă 

în prealabil a fost notată existenţa autorizaţiei de construire şi notarea 

procesului-verbal de recepţie parţială.   

În toate cazurile când prin lege se acordă un privilegiu imobiliar sau 

o ipotecă legală pentru garantarea vreunui drept sau creanţe, acestea se vor 

înscrie din oficiu în cartea funciară, cu excepţia situaţiei în care părţile 

renunţă în mod expres la acest beneficiu; înscrierea privilegiului sau a 

ipotecii legale se face, de regulă, în temeiul înscrisului din care rezultă 

creanţa privilegiată sau care conferă dreptul de a lua o inscripţie ipotecară
7
.   

Persoana fizică ce a împrumutat, în baza unui contract încheiat în 

formă autentică, o sumă de bani pentru dobândirea unui imobil are asupra 

imobilului astfel dobândit un drept de ipotecă pentru restituirea 

împrumutului.   

Privilegiile sau ipotecile legale se vor înscrie pentru suma prevăzută 

în înscris; dacă creanţa nu este determinată, pentru suma maximă arătată în 

cerere, precum şi cuantumul dobânzii. În toate cazurile, privilegiile se 

înscriu şi capătă rang numai în condiţiile determinate de legea care le-a 

instituit, iar în lipsa vreunei menţiuni în această lege, ele primesc rang 

potrivit dispoziţiilor legale privitoare la înscrierea ipotecilor.   

Când în înscrisul doveditor al vânzării se învederează că preţul nu a 

fost plătit ori nu a fost plătit în întregime, privilegiul pentru garantarea 

preţului datorat se înscrie din oficiu, în folosul vânzătorului.   

Dacă vânzarea a fost desfiinţată, privilegiul se va radia din oficiu.   

Promitentul achizitor al imobilului înscris în cartea funciară va putea 

cere, în temeiul înscrisului original al promisiunii de a contracta încheiate cu 

cel înscris în cartea funciară, înscrierea ipotecii legale asupra imobilului, 

pentru restituirea sumei plătite în contul acesteia. În acest caz, ipoteca se 

înscrie în termenul şi condiţiile prevăzute de Codul civil pentru notarea 

promisiunii de a contracta şi se radiază, din oficiu, dacă imobilul este 

dobândit de către promitentul achizitor ori, în cadrul vânzării silite, de către 

un terţ care nu este ţinut să răspundă de obligaţiile debitorului.   

Dreptul de ipotecă se radiază în condiţiile art. 885 alin. (2) din Codul 

civil, cu excepţia ipotecilor constituite în favoarea autorităţilor 

                                                           
7
 Inclusiv în cazul schimbului sau împărţelii, pentru diferenţa de valoare datorată în bani.   
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administraţiei publice centrale şi locale, care se pot radia în baza acordului 

titularului exprimat prin înscris oficial emis de instituţia în cauză, care 

poartă semnătura conducătorului instituţiei sau a persoanei delegate de 

acesta, numărul şi data înregistrării.   

Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de coproprietarul 

adjudecatar al imobilului supus împărţelii se va înscrie în temeiul actului de 

adjudecare.   

*Coproprietarul, cu unele excepţii
8
, va putea cere, în temeiul 

înscrisului original de partaj şi al copiei legalizate a cererii de chemare în 

garanţie, înscrierea ipotecii legale asupra imobilelor pe care ceilalţi 

coproprietari le-au dobândit prin efectul partajului, pentru garantarea 

creanţei rezultând din evicţiune.   

**Arhitecţii şi antreprenorii vor putea cere, în temeiul înscrisului 

original doveditor al contractului încheiat cu titularul înscris în cartea 

funciară, înscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul 

lucrărilor ce s-au obligat să le facă, pentru garantarea preţului acestor 

lucrări.   

În cazurile prevăzute mai sus la contextele (*) şi (**), registratorul 

de carte funciară va încuviinţa înscrierea provizorie a ipotecii legale pentru 

suma arătată în înscrisul de partaj sau în contractul prevăzut la contextul 

(**), iar în lipsă, pentru o sumă maximă, arătată în cererea de înscriere. În 

acest din urmă caz, titularul înscris în cartea funciară va putea solicita direct, 

prin plângere, instanţei, reducerea sumei maxime. Justificarea înscrierii 

provizorii se va face potrivit art. 899 alin. (2) din Codul civil.   

În cazul prevăzut mai sus la fraza (**), se va putea cere radierea 

înscrierii provizorii, potrivit art. 899 alin. (3) din Codul civil, numai dacă au 

trecut 3 luni de la predarea lucrării.   

Cesionarul unei creanţe ipotecare garantate cu o ipotecă imobiliară 

va putea cere în favoarea sa înscrierea transferului ipotecii în cartea 

funciară, pe baza înscrisului de cesiune a creanţei încheiat în formă 

autentică. În acest caz, debitorul cedat va putea cere, în termen de o lună de 

la comunicarea încheierii prin care s-a încuviinţat înscrierea ipotecii 

imobiliare, notarea excepţiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru 

cauze anterioare notificării sau acceptării cesiunii creanţei ipotecare şi pe 

care înţelege să le opună cesionarului.  

                                                           
8
 Exceptând cazul schimbului sau împărţelii, pentru diferenţa de valoare datorată în bani şi 

privilegiul pentru garantarea preţului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului 

supus împărţelii se va înscrie în temeiul actului de adjudecare. 
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Registratorul va încuviinţa în întregime sau în parte radierea 

dreptului de ipotecă imobiliară ori notarea excepţiilor invocate de debitorul 

cedat, în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive prin care instanţa s-a 

pronunţat asupra temeiniciei excepţiilor invocate de debitorul cedat.   

Dacă creanţa ipotecară garantată cu o ipotecă imobiliară a fost, la 

rândul ei, ipotecată cu o ipotecă mobiliară, dată în gaj ori dată în garanţie în 

orice alt mod, debitorul va putea opune creditorului garantat excepţiile pe 

care le avea împotriva creditorului său, dacă sunt întemeiate pe cauze 

anterioare datei notificării sau acceptării cesiunii creanţei ipotecare.   

Dacă înscrisul de ipotecă cuprinde clauza la ordin sau la purtător, se 

va face menţiune despre aceasta în înscriere. În acest caz, dreptul de ipotecă 

imobiliară sau dreptul de ipotecă mobiliară ori de gaj asupra creanţei 

ipotecare se va dobândi şi va fi opozabil fără înscrierea în cartea funciară, 

prin însăşi constituirea ipotecii mobiliare, strămutarea, darea în gaj ori darea 

în garanţie în orice alt mod a titlului la ordin sau la purtător.   

În cazul în care cesiunea creanţei ipotecare nu fusese anterior 

notificată sau acceptată în condiţiile Codului civil, comunicarea încheierii 

de încuviinţare a înscrierii cesiunii ipotecii ori a încheierii de notare a 

garanţiei asupra creanţei ipotecare va reprezenta şi notificarea creditorului 

cedat cu privire la cesiunea creanţei ipotecare.   

Dacă ipoteca creanţei novate a fost rezervată pentru garantarea noii 

creanţe, aceasta se va înscrie, în rangul vechii ipoteci sau vechiului 

privilegiu, în temeiul înscrisului care face dovada novaţiunii.   

Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va 

putea cere notarea strămutării dreptului de ipotecă sau privilegiului în 

temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea.  Cesiunea rangului ipotecii se 

va realiza în condiţiile Codului civil.   

 

  




