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CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE 

 
 

Între : 

SC………………………............................................................................................................................, 

..........................................................................................................în calitate de vânzători,  pe de o parte  

 

Şi 

 

................................................................., cetăţean român, necăsătorită, domiciliată în Mun. București, Str. 

...................... nr., în calitate de cumpărător, pe de altă parte,---------------------------------------------------------- 

 

a intervenit prezentul contract de vânzare – cumpărare în următoarele condiţii: ------------------------------- 

SC…………, vinde d-nei (d-lui) ................................. dreptul de proprietate asupra terenului 

reprezentând Lotul nr……, situat în intravilanul Comunei Adunaţii Copăceni, sat Adunaţii Copăceni, 

Tarla ……, Parcela …………, judeţul Giurgiu, în suprafaţă totală de ……. mp., conform măsurătorilor 

cadastrale, .înscris în Cartea Funciară nr. ………, a localității Adunații Copăceni, județul Giurgiu, conform 

Încheierii nr. …… și a Încheierii nr……….., ambele eliberate de ANCPI-OCPI Giurgiu, identificat cu număr 

cadastral ………. 

Preţul vânzării este de ……….. (……………..) EURO, pe care noi, părţile contractante, convenim că 

va fi achitat de către cumpărător, vânzătorilor, astfel: 

- ………… prin virament bancar, în contul în lei cu nr. _____________, deschis la _______________, in 

numele societatii vanzatoare în termen de 5 (cinci) ani, în rate lunare în sumă de 166 (unasutasa) Euro 

fiecare, la care se adaugă dacă este cazul şi comisioanele de transfer bancar al sumelor ce reprezintă 

ratele.--------------------------------------------------------------- 

Pentru preţul ce urmează a fi achitat, subscrisa, ………………, prin mandatar, declar că ne rezervăm 

privilegiul prevăzut de art. 1737 pct. 1 Cod Civil, conservarea acestuia făcându-se conform art. 1740 Cod 

Civil.------------------------------------------------------------------------------------- 

 Prima rată urmează a se achita la data de…………….., iar restul ratelor vor fi plătite până cel târziu în data de 

30 a fiecărei luni. Ratele vor putea fi achitate şi în avans (se vor putea plăti suma a două sau mai multe rate fixe 

integrale, consecutive, sumele achitate astfel în avans fiind considerate rate fixe integrale, achitate pentru 

următoarele luni).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

În cazul în care plata ratelor se va face cu întârziere, vânzătorii au dreptul să perceapă o penalizare de 0,1%, 

pentru fiecare zi de întârziere.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    În cazul în care cumpărătorul, .............................................., nu va achita la termen către vânzători timp de 

4 (patru) rate lunare consecutive sau după acumularea a 4 (patru) rate nechitate, în condiţiile şi modalitatea arătate 

mai sus, precum şi la întârzierea de patru ori consecutivă de plată a ratelor prezentul contract se va desfiinţa de 

plin drept, fără punere în întârziere sau notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată, prezenta clauză având 

valoarea unui pact comisoriu de grad IV, prezentul contract, constituind titlu executoriu, conform art. 66 din 

Legea nr. 36/1995. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Dovada achitării integrale a preţului vânzării o va constitui, din partea vânzătorilor declaraţia autentică de 

primire a întregului preţ al vânzării sau extrasele de cont vizate de bancă, iar din partea cumpărătorului dispoziţiile 

de plată emise de către acesta, pe numele vânzătorilor, vizate de unitatea bancară.---------------------------------------- 

 Eu, cumpărătorul, ......................................................., declar că am verificat actele de proprietate ale 

vânzătorilor şi înţeleg să dobândesc, proprietatea descrisă mai sus, cu preţul de ……. (…………)  EURO, preţ 

care se va achita integral vânzătorilor, aşa cum s-a menţionat mai sus.--------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

SC ……………. prin mandatar, declară, cunoscând prevederile Codului Penal, privind falsul în declaraţii, 

că imobilul-teren şi cotele indivize aferente, ce fac obiectul prezentului contract nu au fost scoase din circuitul 

civil şi nu sunt grevate de sarcini sau servituţi, aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru 

autentificare nr., eliberat de A.N.C.P.I-O.C.P.I. Giurgiu, nu fac obiectul unui aport în natură la capitalul 

social al vreunei societăţi comerciale, nu constituie obiectul nici unui litigiu ori urmăriri şi nici obiectul 

vreunui contract de închiriere sau comodat cu persoane fizice sau juridice, nu fac obiectul nici unei cereri de 

revendicare sau retrocedare, înţelegând să garantăm, în condiţiile art. 1337 Cod Civil, pe cumpărător, pentru 

S-a cerut autentificarea prezentului înscris: 
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orice evicţiune totală sau parţială, pentru orice daune ce ar putea fi suferite de acesta.-------------------------------

------------------ 

  Impozitele şi taxele sunt plătite la zi de către vânzători, aşa cum rezultă din certificatul de atestare 

fiscală nr. ______/20.04.2012, eliberat de Primăria comunei Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu, urmând a 

trece de astăzi, data autentificării prezentului contract, asupra cumpărătorului. --------------------------------------- 

  SC …………………, prin mandatar, declară că transmiterea proprietăţii de drept a cumpărătorului 

asupra imobilului teren şi asupra cotelor indivize aferente din drumurile de acces, precum şi intrarea în posesie, 

operează din momentul autentificării prezentului contract. ---------------- 

  Eu, ......................................, declarăm că am cumpărat, de la ……………………….., prin mandatar, 

dreptul de proprietate asupra terenului reprezentând Lotul nr. ………., situat în intravilanul Comunei 

Adunaţii Copăceni, sat Adunaţii Copăceni, Tarla …….., Parcela ………, judeţul Giurgiu, în suprafaţă 

totală de ………… mp., conform măsurătorilor cadastrale, înscris în Cartea Funciară nr. ………., a 

localității Adunații Copăceni, județul Giurgiu, identificat cu număr cadastral ……….., cu preţul de 

…………………. (……………………..) EURO, în condiţiile prezentului contract, cu care mă declar de 

acord, am cunoştinţă de situaţia juridică şi de fapt a imobilului teren şi a cotelor indivize aferente din drumurile 

de acces, ca fiind cea descrisă mai sus şi înţeleg să dobândesc în aceste condiţii, fără ca vânzătorii să fie 

exonerați de răspundere, potrivit art. 1337 Cod civil. --------------------------------------------------------------------- 

       Deasemenea părţile convin ca în situaţia în care se va edifica de către cumpărător orice tip de construcţie 

(locuinţă, birouri, etc. sau anexe), pe acest imobil - teren, iar acesta se va afla în imposibilitate de plată a 

preţului către vânzători, în modalitatea menţionată mai sus, cumpărătorul, se obligă să cesioneze cu titlu gratuit 

toate drepturile şi obligaţiile din Autorizaţia de Construire, către vânzători, indiferent de stadiul de execuţie al 

construcţiei/construcţiilor de orice tip (locuinţă, birouri, etc. sau anexe), nemaiavând nici o pretenţie cu privire 

la construcţia/construcţiile în curs de edificare sau finalizate, sau privitor la contravaloarea acestora.------------- 

       Cheltuielile ocazionate de plata onorariului notarial şi taxele de publicitate imobiliară sunt în sarcina 

cumpărătorului, iar cele referitoare la plata impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din 

patrimoniul personal sunt în sarcina vânzătorilor, prin mandatar. ------------------------------------------------------- 

Noi, părţile contractante, declarăm că Notarul Public ne-a adus la cunoştinţă dispoziţiile art. 1303 Cod 

Civil, privind seriozitatea preţului declarat, precum şi dispoziţiile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 

şi a Legii nr. 241/2005 pentru combaterea evaziunii fiscale, care cuprind obligaţia de a declara preţul real al 

vânzării şi ni s-au pus în vedere consecinţele nedeclarării preţului real. În cazul în care, printr-un act ascuns s-a 

plătit un preţ mai mare decât cel indicat, atât prezentul act autentic, cât şi actul ascuns, sunt lovite de nulitate şi 

ne asumăm întreaga răspundere că cele declarate în conţinutul prezentului contract sunt reale. -------------------- 

  Noi, părţile contractante, declarăm, pe propria noastră răspundere, cunoscând prevederile legale privind 

falsul în declaraţii, că am citit prezentul contract, care reprezintă voinţa noastră, iar declaraţiile pe care le-am 

făcut, corespund adevărului. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  De la data autentificării prezentului contract, cumpărătorului îi revine obligaţia legală de a declara la 

autoritatea fiscală competentă şi înscrie în termen de 30 (treizeci) zile proprietatea dobândită.--------------------- 

  Vânzătorii, …………………….., prin mandatar, declară că sunt de acord cu intabularea dreptului de 

proprietate pe numele cumpărătorului.------------------------------------------------ 

 Taxele notariale aferente prezentului înscris, s-au calculat la echivalentul în lei al sumei de 

………………. (…………….)  EURO, respectiv suma de ............ (...................) Lei, la un curs B.N.R. de 1Euro 

= 4,4858 Lei (21.0...2012).----------------------------------------- 

  În situația în care se vor ivi taxe suplimentare, cu privire la transferul dreptului de proprietate operat prin 

prezentul înscris, ca urmare a interpretării legislației actuale în vigoare, precum și ca urmare a modificărilor 

legislative cu privire la transmiterea dreptului de proprietate, părțile au convenit de comun acord, să le achite în 

mod egal, către instituțiile și/sau organele competente. ------------------------------------------------------------------------  
  Notarul public ce a întocmit prezentul act va cere din oficiu, înscrierea în cartea funciară a acestui act 

conform alin. 1 al art. 56 din OUG nr. 41/2004, privind modificarea şi completarea legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare nr. 7/1996. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Redactat, procesat şi autentificat de Biroul Notarilor Publici …………………, din 

Bucureşti……………………………………………, în 8 (opt) exemplare, din care unul a fost depus la arhiva 

biroului.------------------------------------------------------------ 

 

                 VÂNZĂTOR                CUMPĂRĂTOR 

    ………………………………..      ...................................................... 
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MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI-U.N.N.P.R. 

CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCUREŞTI 

 

ÎÎNNCCHHEEIIEERREE  DDEE  AAUUTTEENNTTIIFFIICCAARREE  NNRR..    ________________  
 

 

 

Anul 2012, luna …………, ziua ….. 

 

 

În faţa mea, ………………., notar public, la sediul biroului din Municipiul Bucureşti, 

……………………………, s-au prezentat: 

 

 

 

care au citit, au înţeles conţinutul actului, au consimţit la autentificarea acestuia şi au semnat 

toate exemplarele lui. 

În temeiul art. 8 lit. b. din Legea nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, 

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS. 
 

 

S-a achitat impozitul potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de …… lei, 

astfel:           suma de …. lei, conform chitanţei nr. ____/2012 și                    suma de ….. lei, conform chitanţei nr.  

. 

 

                                                                                                NOTAR PUBLIC 

                …………………………. 

 

 


