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Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privata asupra Terenurilor Agricole sl celor Forestiere

HOTARAREA Nr. 345
pentru aprobarea Regulamentului

de aplicare a legilor care reglementeazi domeniulfonduluifunciar

Avind in vedere:
prevederile art.12 din 2, art.58 gi art.1 16 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata
cu modificirile $i completarile ulterioare
prevederile art.6 din legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole gi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor LgglLbQdului funciar
nr. 1 8/1 991 giale Lpgjl nr.:l69/1 997. cu modificarljQ $!Sonlpletarile ulterieaei

revederile art.8 $i.art.36 din.HG nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de constituire. atributiile gi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate private asupra terenurilor, a modelului gi modului de atribuire a titlurilor de
proprietate, precum gi punerea Tn posesie a proprietarilor. cu modificirile gi completarile

prevederile Legii nr.1 65/201 3 privind misurile pentru finalizarea procesului de restituire, Tn
nature sau pron echivalent.a imobilelor preluate Tn mod abuziv Tn perioada regimului
comunist Tn Romania, cu modificirile gi completarile ulterioarel
prevederi[e HG. nr.401/201 3 pentru aprobarea Norme]or de ap]icare a LegjLn!:.i!$S£29].3
privind misurile pentru finalizarea procesului de restituire, Tn nature sau prin echivalent, a
imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist Tn Romania. cu
modificirile gi completarile ulterioare
p[angerea Primiriei municipiu]ui Pite$ti nr.47880/22:1 Q:2Q't 5...!nlegbtrat&..]a.]nstitutia
Prefectului- JudetuIArgeg sub nuttiiru121323/23.10.201 5
procesul-verbal nr.23072/26.11 .2015 Tncheiat cu ocazia $edintei de lucru gi dezbatere a
eprezentantilor Primiriei Municipiului Pitegti, ai Institutiei Prefectului- Judetul Arge$, ai
OCPI Arge$ $i ai ADS Sucursala Teritoriali Argeg;
adresa Institutului de cercetare dezvoltare pentru pomicultura Pitegti. Miricineni
nr.2842/13.10.2015, Tnregistrata la Institutia Prefectului- Judetul Argeg sub numirul
20688/13 .10.2015 :
Adresa Autoritatii Nationale Pentru Restituirea Proprietatilor nr. 65Qilr23/spd/1 9.05.2015.
nr. 3099/SPCI/201 5, nr. 405/620/SPCI/201 5 $i nr. 3203/SPCI/201 5
gedinta de lucru din data de 09.11.2016 ce a avut loc la sediul Institutiei Prefectului -
Judetul Argeg cu tema" modificarea/completarea Regulamentului aprobat prin HCJFF nr
2780/2016", la care a participat Pregedintele gi secretarul comisiei judetene de fond funciar,
directorul O$iciului de Cadastru gi Publicitate Imobiliari Argeg(impreuna cu salariati din
cadrul acestei autoritati). reprezentantii Directiei Silvice Arge$ gi ai Agentiei Domeniilor
Statului- Sucursala Teritoriali Argeg gi salariati din cadrul Institutiei Prefectului cu atributii
in ceea ce privegte aplicarea legilor fondului funciar.

ulterioare
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in temeiul art.6 lit.a), b), c), f) gi m) din HG nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de constituire. atributiile gi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate private asupra terenurilor, a modelului gi modulus de atribuire a titlurilor de proprietate.
precum gi punerea Tn posesie a proprietarilor, cu modificirile gi completarile ulterioare

HOTAKASTE

Art.I. Se aproba Regulamentul privind aplicarea legilor care reglementeaza domeniul
fonduluifunciar. potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotirire:

Art.2.Regulamentul aprobat prin Hotirirea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de
proprietate private asupra terenurilor agricole gi forestiere nr.2763/04.09.2015 $i nr.
2870/27.01 .2016 Tsi inceteazi aplicabilitatea Tncepand cu data adoptarii prezentei hotiriri.

Art.3. Prezenta hotirire se comunici Institutiei Prefectului Judetul Arge$. Comisiilor locale
de fond funciar din judetul Argeg, precum gi tuturor membrilor comisiei judetene pentru luare la
cunogtinta gi conformare

Art.4. Impotriva prezentei hotiriri se poate face plangere la instanta competenta Tn temlen
de 30 de zine de la comunicare

Data azi: 1 1.11 .201 6
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COMISIA JUDETEANA ARGEe PENTRU RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
PRIVATE ASUPRA TERENURILOR AGRICOLE $1 FORESTIERE

LW FORM CU ORiGINALUL
Anex6 la Hotirirea nr..3#!L/11.11.2016

// REGULAMENT
privind aplicarea legilor care reglementeazi domeniul fonduluifunciar

Prezentul Regulament are la bazi urmitoarele acte nomlative. administrative gi puncte de
vedere ale Autoritatii Nationale Pentru Restituirea Proprietitilor:

1 . Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificirile $i completarile ulterioarel
2. Legea nr.169/2007 pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1 991
3. Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole

gi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 gi ale Legit nr.
1 69/1 997, cu modificirile gi completarile ulterioare;

4. H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constitute:
atributiile gi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra
terenurilor, a modelului $i modulus de atribuire a titlurilor de proprietate, precum $i punerea Tn

posesie a proprietarilorl
5. Legea nr.247/2005 privind reforma Tn domeniile proprietatii gi justitiei, precum gi unele

misuri adiacente:
6. Legea nr.165/2013 privind misurile pentru finalizarea procesului de restituire, Tn nature

sau prin echivalent. a imobilelor preluate Tn mod abuziv in perioada regimului comunist Tn
Romania. cu modificirile ulterioare

7. H.G. nr.401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind
misurile pentru finalizarea procesului de restituire, Tn nature sau prin echivalent, a imobilelor
preluate Tn mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificirile gi completarile
ulterioare

8. Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru $i Publicitate Imobiliari
nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare. receptie $i Tnscriere Tn evidentele de
cadastru $i carte funciari cu modificirile $i completarile ulterioare.

Capitolull- Circuitul documentelor.
Propunerile Comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra

terenurilor agricole gi forestiere Tnsotite de Tntreaga documentatie aferenti sunt Tnregistrate la
Registratura Institutiei Prefectului- Judetul Argeg, registrul special constituit Tn acest send

Ulterior Tnregistrarii, ele sunt Tnaintate Prefectului Judetului Argeg Tn vederea aplicarii
rezolutiei

in baza rezolutiei. propunerile sunt transmise pron intermediul figei individuale celor care au
repartizate localitatile Tn cauzi, conform figei postului, care vor analiza gi dupe caz, vor retura
motivat documentatiile incomplete, sau. vor intocmi adrese de corespondenta cu comisiile locale Tn

vederea completarii documentatiilor conform prezentului Regulament
Ulterior, rezultatul analizei acute de salariatii cu atributii in acest sens, va fi prezentat

Colectivului de Lucru constituit pe lange Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de
proprietate private asupra terenurilor agricole gi forestiere. sub semnatura, rezultat ce va face
parte integranta din procesul - verbal al colectivului, conform modelului stabilit in Anexa I a!
acestui Regulament.

Propunerile comisiilor locale Tnsotite de obiectiunile Colectivului de lucru, dupe caz, sunt
Tnscrise intr-un borderou(Tntocmit gi semnat de persoana responsabila cu realizarea lucrgrilor de
3 ex.



secretariat) care se aproba de Pregedintele Comisiei Judetene gi se pune la dispozitia tuturor
membrilor comisiei judetene Tn cadrul gedintelor acesteia. Consultarea propunerilor de validare se
face de citre membrii Comisiei Judetene de Fond Funciar cu cel putin 3 zile Tnainte de data
gedintei, la sediul Institutiei Prefectului-- Judetul Argeg.

fze!!gluU! -.!::y E:..pll?H'=:i!::.':ll:Eil!!E beM pent'E't+nir$f#Fjfy-: .'%proprietate private asupra terenurilor agricole gi for6btiore--""-- -.:- :" '' ..v I xr'Jll'H r'\LI.JL !/f
Potrivit dispozitiilor din 3 al art.12 din Legea nr.165/2013 . atribuirea terenurilor de odtb

comisia locale se face Tn ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire, cu respectarea
stricti a ordinii categoriilor de teren prevazute la din 1. Fostul proprietar sau mogtenitorii acestuia
pot refuza terenul din rezerva comisiei locale sau din islazul comunal, propus in vederea restituirii '

Dispozitiile Legii nr.165/2013 cu modificirile gi completarile ulterioare se refers la cererile
de reconstituire a dreptului de proprietate depuse la comisiile locale Tn termenul prevazut de lege
care au avut gi au Tn continuare prioritate in fata cererilor de constituire a dreptului de proprietate.

Propunerile/contestatiile vor Hi analizate, Tn prima etapa, de persoanele cirora li s-au
repartizat potrivit atributiilor stabilite prim aga postului $i de Colectivul de lucru constituit pe lange
comisia judeteana, potrivit atributiilor prevazute la art. 4 din. 2 din H-G. 890/2005, cu modi$icirile $i
completarile ulterioare, Tn vederea Tnscrierii documentatiilor pe ordinea de zia comisiei judetene
pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor agricole gi forestiere, cu
obiectiunile fomlulate de colectivul de lucru sau de persoanele responsabile cirora li s-au
repartizat propunerile/contestatiile. dad este cazul

Comisia judeteana este competenta si solutioneze contestatiile gi si valideze ori si
nvalideze misurile stabilite de comisiile locale, potrivit competentelor prevazute la art. 51 din. I
din Legea nr.18/1 991 privind fondul funciar, republicata

Hotiririle judecatoregti definitive gi irevocabile vor li aduse la cunogtinta Comisiei judetene
pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor agricole gi forestiere
adoptandu-se in acest sens o hotirire care va cuprinde sintagma: .ia act de Sentinta Civili
nr....:. /:..........definitive gi irevocabili gi dispune punere-Tn aplicare--a-acesteia de litre
autoritatile publice investite de lege cu atributii Tn procesul de restituire a terenurilor".

Pentru validarea dreptului de proprietate, Tn nature - terenuri forestiere, Comisia Judeteana
va adopta ant pentru Tntinderea dreptului de proprietate cit gia amplasamentului hotarare. cu
espectarea prevederilor art.13 $i art.14 din Legea nr.165/2013 $ia prevederilor art.17 gi art.18 din
HG nr.401/201 3"

A. Dosarul intocmit de Comisia loca16 pentru stabilirea dreptului de proprietate
private asupra terenurilor agricole $i forestiere ce au ca obiect terenuri agricole $i forestiere
din rezerva comisiei locale va confine urmitoarele documente:

1 . adresa de inaintare a propunerii semnati de pre$edintele comisiei locale de fond funciar.
in original

2. hotirirea comisiei locale de fond funciar adoptata cu votul majoritatii membrilor ei, Tn

original -- art. 8 din HG nr. 890/2005.
3. Proces Verbal de afigare al hotiririi la sediul consiliului local
4. Planul de Amplasament gi Delimitare a Imobilului in fomlat analogic, in sistem de

proiectie Stereo 1 970, semnat de persoana autorizati gi $tampilat
5. aviz tehnic emis de citre OCPI Arge$ 1a solicitarea comisiilor locale de fond funciar sau,

dupe caz. de comisia judeteana de fond funciar potrivit Ordinului nr. 210/2014 emis de
Prefectul Judetului Argeg. Avizul va confine gi date legate de faptul ci suprafata propusa
la validare a fast sau nu inventariati, potrivit Legii nr. 165/2013.

6. actele de stare civili ale beneficiarilor dreptului de proprietate, dovada dreptului de
proprietate gia calitatii de persoane indreptatite(in cazul cererilor formulate in termen $
omise de la validarea initials), precum gi are Tnscrisuri necesare. inclusiv hotirgri
judecatoregti definitive $i irevocabile

7. plan parcelar - pentru imobilele situate in extravilanul unitatilor administrativ - terttoriale
avizat de citre Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliari Argeg gi, dupe caz de ocolu
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silvic teritorial pentru terenurile cu vegetatie forestiera, care se va Intocmi dupe validarea
intinderiidreptuluidar anterior scrieriititlului de proprietate

8. declaratie data pe propria raspundere de citre comisiile locale de fond funciar din care
si rezulte ci atribuirea terenurilor s-a ficut Tn conformitate cu prevederile art. 12 din. 3
din Legea nr. 165/2013 in ordinea de Tnregistrare a cererilor initiate de restituire gi cu
respectarea stricti a ordinii categoriilor de teren prevazute la din. I, litera a), b), c) gi d)
al art. 12 din aceea$i lege, potrivit modelului din Anexa 2 la regulament, cu exceptia
vechiului amplasament identificat de comisia locale de fond funciar la care este posibila
restituirea Tn nature gia holiririlor judecatoregtl definitive gi irevocabile la care instanta a
stabtiit $i amplasamentul suprafetei

9. declaratii notariale, pe proprie raspundere, a persoanelor Tndreptatite cum ci nu au
instrbinat drepturile care li se cuvin potrlvit leglqr de restituire a proprietatii.

1 0. hotirirea judecatoreasca definitive gi irevoc:$il&.:Slaciie$te;fazUt

f
}ETUL AnG:
INALUL !

B. Dosarul intocmit de Comisia judeteani/de fond funciar, in vederea Tntocmirii
protocolului de predare -- preluare a unui teren agricol de la Aaentia Domeniilgr Statului
citre comisiile locale de aplicare a legilor fonduluifunciar:

cererea Comisiei judetene de fond funciar privind punerea la dispozitie a terenului. in cerere
se va face mentiunea privind parcurgerea ordinii de optiune prevazute de art. 12 din Legea
nr. 165/201 3:

anexele Tntocmite conform Reaulamentului privind procedura de constituire, atributiile gi
functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor. a
modelului gi modulus de atribuire a titlurilor de proprietate, precum gi punerea Tn posesie a
proprietarilor, aprobat pain Hotirirea Guvernului nr. 890/2005, cu modificirile gi

completarile ulterioare, precum gi anexa nr. 10, semnate gi gtampilate pe fiecare paging de
citre reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului
hotirirea Comisiei judetene de fond funciar pentru validarea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole gia amplasamentului acestora
procesul-verbal de delimitare a suprafetelor care fac obiectul reconstituirii dreptului de
proprietate, Tnsotit de aga suprafetelor, semnate $i gtampilate pe fiecare paging de primar,
prefect, Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliari $i reprezentantul teritorial al Agentiei
Domeniilor Statului
planurile cadastrale, la scara 1:5000 sau 1:10000, cu amplasamentul stabilit pentru
terenurile retrocedate, sau schitele de amplasament, vizate de primar, prefect,
reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului $i Oficiul de Cadastru $i Publicitate
Imobiliari
declaratie data pe propria raspundere de citre comisiile locale de fond funciar din care si
rezulte ci atribuirea terenurilor s-a ficut Tn conformitate cu prevederile art. 12 din. 3 din
Legea nr. 165/2013 Tn ordinea de Tnregistrare a cererilor initiale de restituire gi cu
respectarea stricti a ordinii categoriilor de teren previzute la din. I, litera a). b), c) gi d) al
art. 12 din aceeagi lege. potrivit modelului din Anexa 2 la regulament, cu exceptia vechiului
amplasament identificat de comisia locale de fond funciar la care este posibila restituirea Tn

nature $ia hotiririlor judecatoregti definitive $i irevocabile la care instanta a stabilit $i
amplasamentul suprafetei. Documentatiile ce au ca obiect hotiriri judecatoregti definitive gi

irevocabile cu stabilirea amplasamentului vor fi solutionate cu celeritate. iar pele care conlin
hotiriri judecatoregti definitive gi irevocabile ari stabilirea amplasamentului vor gi
solutionate cu respectarea prevederilor Legii nr.1 65/201 3
declaratii notariale, pe proprie raspundere, a persoanelor Tndreptatite cum ci nu au
nstrdinat drepturile care li se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii.

l
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In cazul persoanelor nemultumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de
citre comisiile comunale, oragenegti sau municipale gi care au formulat, Tn termen de 10 zile de la
afigarea propunerii, contestatie adresati comisiei judetene, secretariatul comisiei locale este
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obligat si o Tnregistreze gi si o Tnainteze pron delegat la secretarul comisiei judetene in termen de
3 zine --art. 27 din. 3 din HG 890/2005

In cazul in care imobilul este amplasat pe raza alter unititi administrativ -
teritoriale, alta dec6t cea care a intocmit propunerea de validare, planul de amplasament $i
delimitare va fi semnat $i $tampilat gi de cgtre pre$edintele comisiei locale de fond funciar a
acestei unititi administrativ - teritoriale.

In situatia in care terenul destinat restituirii este pus la dispozitie pe raza unei are unitati
administrativ-teritoriale decit cea notificata. punerea Tn posesie se face de c&tre comisia locale la
care proprietarul sau mogtenitorii acestuia au depus cererea de reconstituire a dreptului de
proprietate potrivit art. 9 din. (3) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificirile gi completirile
ulterioare, cu Informarea comisiei locale din unitatea administrativ-teritoriali respective

In situatia Tn care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila.
dupe validarea intinderii dreotului lor de oroorietate de citre comisia iudeteand de fond funciar.
fostului proprietar sau mogtenitorilor acestuia li se atta?buidNdh Ttdierf bdfuhTQlti..:8mplasarnentl.Tn
umiitoarea ordine: /Z I f

a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fon©funcidl:i-= ' ' ' ' '=u ='' '''' -- -' ' -' -'-"'
b) pe terenurile proprietate publica. trecute. Tn 6onditiile legii, in proprietatea private a statului.

sau pe terenurile proprietate private a statului, care au font administrate pe raza unitatii
administrativ-teritoriale de institute. de statiuni de cercetare ori de are institutii publicel

c) pe terenurile proprietate publica, trecute, in conditiile legii, Tn proprietatea private a statului,
sau pe terenurile proprietate private a statului, care au fost administrate de institute. de statiuni de
cercetare ori de institutii publice pe raza localitatilor Tnvecinate, aflate in acelagi judett

d) pe terenurile ocupate de izlazuri.
In acest bens, comisia judeteana de fond funciar va adopta o hotirAre privind doar stabilirea

ntinderiidreptului de proprietate(in cazul in care restituirea pe vechile amplasamente nu mai este
posibila), urmind ca fostului proprietar sau mo$tenitorilor acestuia li se atribuie un teren pe un alt
amplasament. Tn urmitoarea mai sus mentionata

Procesul-verbal de punere Tn posesie trebuie semnat de toate persoanele Tndreptatite sau
Tn prezenta vecinilor, conform art.16 din. (2) din H.G. nr.401/2013 (art. 16 din. (2): Tn cazul Tn
care persoanele cirora li s-a ficut comunicarea sau imputernicitii acestora nu se prezinta la data
gi locul stabilite, punerea Tn posesie gi Tntocmirea proceselor-verbale se face in prezenta unor
marton. de regula proprietari vecini.

Titlurile de proprietate, precum gi procesele-vorbale de punere in posesie se comunici prin
porta, cu scrisoare recomandati cu confirmare de primire).

in cazul Tn care punerea Tn posesie se face prin mandatari, se vor anexa procurile
convocarea gi dovada convocirii persoanelor Tndreptatite Tn vederea punerii in posesie,
confom) art. 16 din. (1) din H.G. nr. 401/2013, Tn situatia in care semnatarii procesului-
verbal de punere in posesie sunt proprietarii vecini(art. 16 din. (1) comisiile locale de fond
funciar au obligatia si comunice persoanelor cirora li s-a reconstituit dreptul de proprietate.
in scris, cu scrisoare recomandati cu confinnare de primire, data gi locul unde se va face
punerea Tn posesie).

3. actele de stare civili valabile ale persoanelor indreptatite;
4. adeverinta semnati de primar $i secretar din care rezulte ci solicitanti(autori/mogtenitori)

sunt persoane Tndreptatite conform legilor fondului funciar. iar suprafata propusa spre
validare nu face obiectul unei duble reconstituiri(Tn cazul Tn care propunerile nu sunt insotite
de hotiririlor judecatoregti). Tn cazul hotiririlor judecatoregti adeverinta se va intocmi dear
pentru a se infirma sau confirma o eventuali dubli validare.

5. adeverinta semnati de primar gi secretar din care rezulte ci Tn situatia Tn care propunerea
vizeazi o cerere care nu a font validate printr-o hotirire a Comisiei judetene(cerere omisi
de la validare), dosarul va confine gi cererea administrative de reconstituire a dreptului de
proprietate. dovada dreptului de proprietate, precum gi dovada calitatii de persoana
n dreptatiti.

C
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doar pe suprafetele $i amplasamentele previzute in situatia centralizatoare. Tn cazul Tn care
la emiterea titlurilor de proprietate se constati ci terenul cuprins Tn acestea nu se identifici Tn

situatia centralizatoare de inventariere, comisia locale pentru stabilirea dreptului de proprietate
private asupra terenurilor agricole gi forestiere va intocmi un referat Tn care si precizeze motivele
care au condus la Tntocmirea eronati a anexelor gi, pe cale de consecinta, a neinventarierii
acestor suprafete, referat care va fl adus la cuno$tinta OCPI Argeg, pentru analizi

Macheta nr. I care cuprinde situatia centralizatoare intocmiti la nivelul Judetului Argeg
a nivelul fiecirei unitati administrativ-teritoriale privind necesarul de teren Tn vederea finalizirii

procesului de restituire, aceasta poate fi modificata. la cerere, numai Tn situatia Tn care Agentiu
Nationale de Cadastru gi Publicitate Imobiliara, prin oflciile de cadastru $i publicitate imobiliari
acordi o noun vizi pe macheta respective. Cererea motivate se formuleazi de citre comisia
locale pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor agricole gi forestiere gi se
nainteazi Oficiului de Cadastru $i Publicitate Imobiliari Argeg, pentru compararea datelor
preluate din Anexa nr. I la HG 401/2013 in cazul in care se va acorda viza, OCPI Argeg va
depune la Comisia Judeteana Argeg pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra
terenurilor agricole si celor forestiere hotirirea comisiei locale de aprobare a machetes nr. I
Anexa I(actualizata) intocmiti de comisia locale pentru inventariere -- Legea nr. 165/2013,
precizand Tn adresa de Tnaintare dad suprafetele din machete au necesitat sau nu revalidare de
citre Centrul National de Cartografie Bucure$ti. -- Comisia judeteani de fond funciar a adoptat in
acest sens Hotirgrea nr. 2831/27.01 .2016 care a stabilit aceasti procedure.

Macheta nr. 2 care cuprinde situatia centralizatoare Tntocmiti la nivelul Judetului Argeg
;i la nivelul fiecirei unitati administrativ-teritoriale privind numirul de cereri de restituire
nesolutionate pentru teren agricol $i forestier. aceasta plate fi modificata, la propunerea motivate
a comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor agricole $i
forestiere, Tn situatia Tn care se constati ci nu au fost centralizate toate cererile de restituire
nesolutionate. -- Comisia judeteana de fond funciar a adoptat in acest send Hotirirea nr.
2831/27.01 .2016 care a stabilit aceasti procedure.

Potrivtt prevederile art. 6, din. (4) din Legea nr. 165/2013 privind misurile pentru
finalizarea procesului de restituire, Tn nature sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod
abuziv in perioada regimului comunist Tn Romania, precum gi ale prevederilor H.G. nr. 401/2013
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013, comisia judeteana de fond funciar
plate corecta situatia centralizatoare din ArlQxa Dr: 7 centralizaloare.Jin :!!G, nf. 401/201S
intocmiti la nivelul unitatilor administrativ teritoriale, Tn cazul Tn care s-au constatat erori dupe
finalizarea activitatii de inventariere, potrivit Legit nr. 165/2013

in acest send, comisia judeteana va adopta o hot6r8rei astfgl.ifiggt qqtele din.Anexa
nr. 7 s6 reflecte reatitatea din weren -- adresa ANRP in adre?a qri'?JPg/spqill?fr r..

Ordinea de atribuire a terenurilor agricole de catDd(6omisiaTocaTa pentru gtabilirea dreptului
de proprietate private asupra terenurilor agricole gi forestiere, Tn cazul in care restituirea pe vechiul
amplasament nu mai este posiblla. este cea prevazuta la art. 12 din. I din Legea 165/2013, dupe
cum urmeazi:

a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciarl
b) pe terenurile proprietate publica, trecute, Tn conditiile legii, Tn proprietatea private a

statului. sau pe terenurile proprietate private a statului, care au fost administrate pe raza unitatii
administrativ-teritoriale de institute, de statiuni de cercetare ori de are institutli publice. 'potrivit
prevederilor articolului unic al Legii nr. 168 din 29 iunie 2015 pentru completarea ad,S din Legea
nr. 165/2013 privind misurile pentru finalizarea procesului de restituire, Tn nature sau pron

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv Tn perioada regimului comunist in Romania "Sunt
exceptate de la aplicarea procedurilor prevazute la din. (5) suprafetele de teren cu destinatie
agricole indispensabile activitatii de cercetare-dezvoltare-inovare gi multiplicarii materialului
biologic vegetal gi animal, de utilitate publica, prevazute in anexele nr. 1 - 5 gi7 la Legea nr.
45/2009 privind organizarea gi functionarea Academies de $tiinte Agricole gi Silvice <<Gheorghe
lonescu-$i$egti>> gia sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii. silviculturii $i
industrieialimentare, cu modificirile $i completarile ulterioare.

c) pe terenurile proprietate publica, trecute, Tn conditiile legii, in proprietatea private a
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statului, sau pe terenurile proprietate private a statulul, care au fost administrate de institute, de
statiuni de cercetare ori de institutii publice pe raza localitatilor Tnvecinate, aflate in acela$i judea
potrivit prevederilor articolului unic al Legit nr. 168 din 29 iunie 2015 pentru completarea art. 6 din

Legea nr. 165/2013 privind misurile pentru finalizarea procesului de restituire. in nature sau prin
echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv Tn perioada regimului comunist Tn Romania 'Sunt
exceptate de la aplicarea procedurilor prevazute la din. (5) suprafetele de teren cu destinatie
agricole indispensabile activitatii de cercetare-dezvoltare-inovare gi multiplicarii materialului
biologic vegetal gi animal, de utllitate publica, prevazute Tn anexele nr. 1 - 5 $i7 la Legea nr.
45/2009 privind organizarea gi functionarea Academiei de $tiinte Agricole gi Silvice <<Gheorghe
lonescu-$igegti>> gia sistemului de cercetare-dezvoltare ,dlR.QaH.emile agriqulturji,.,$ilyiQulturi!. gi

industries alimentare, cu modificirile gi completarile ulteljl)aii61
d) pe terenurile ocupate de izlazuri):

E. Fostul proprietar sau mo$tenitorii acgstuia pot refuza doar terenul din rezerva
comisiei locale de fond funciar sau din islazul comunal, propus in vederea restituirii. Acesta
nu poate refuza terenul de la stat.

se vor confrunta datele de identificare ale persoanelor din actele de stare civili valabile cu
datele inserate Tn propuneri, precum gi in celelalte documente.

Ordinea de atribuire a terenurilor de citre Comisia Locale pentru stabilirea dreptului de
proprietate private asupra terenurilor forestiere, Tn cazul in care reconstituirea pe vechiul
amplasament nu mai este posibila este cea prevazuta de art.13 gi 14 din Legea nr.165//2013 gi
art.18 din HG nr.401/2013: Restituirea pe alt amplasament al terenurilor forestiere se face din
terenurile forestiere aflate Tn proprietatea statului, pe raza unitat:ii administrativ teritoriale in care se
afli fostul amplasament sau pe raza altei unitati administrative din judea Argeg, in urmitoarea

a) pe terenurile forestiere predate in temeiul Legii nr.18/1991, republicata, cu modificirile gi
completarile ulterioare, de ocoalele silvice din structura Romsilva Comisiilor locale de fond funciar,
pe bazi de protocol gi nepuse Tn posesiel

b) pe terenurile forestiere, inclusiv pele cu alta destinat:ie la data preluarii, care au intrat Tn

proprietatea statului sau au fast incluse Tn amenajamentele silvice dupe anus 1 948
c) pe terenurile forestiere care s-au aflat Tn proprietatea statului roman Tnainte de 1948, numai

n situalia Tn care nu mai sunt disponibile suprafellele prevazute la lit.a) gi b).
Documentat:ia tehnici Tntocmiti pentru terenurile ment:ionate mai sus va fi inaintati Comisiei

judelene care va adopta hotirArea de validare (Tntinderea dreptului de proprietate $i

amplasamentul forestier propus)
Punerea in posesie se va efectua Tn conformitate cu dispozitiile H.G.nr.890/2005, cu

modificirile gi completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art.16 din H.G. nr.401/2013 privind
Normele de aplicare a Legii nr.165/201 3

Documentatia Tnaintati Comisiei judetene va fi indosariati, iar copiile vor fi semnate oentru
conformitate de citre secretarul Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate private
asupra terenurilor agricole $i forestierel

ordine

Canitolul lll.
-sarul Tntocmit de Comisia locale pentru stabilirea dreptului de proprietate priva

asupra terenurilor agricole si forestiere Drivind modificarea. rectificarea sau anularea
titlurilor de proprietate sau a duplicatelor va contine urmitoarele documente:

-propunerea propriu-zisa, prin care se va solicita modificarea sau rectificarea titlului de
proprietate sau a duplicatelor. Acolo unde este cazul, se va solicita gi modi8lcarea sau rectificarea
anexelor validate prin Hotirire a Comisiei judetene;

.cererea solicitantului, dupe cazl
-hotirirea judecatoreasca definitive gi irevocabila, dupe caz;
titlurile de proprietate sau duplicatul Tn original
anularea unui titlu de proprietate Tn conditiile art. 51 din Legea nr. 18/1991: "(2) Tn cazul

existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiteriia doug sau mai multe titluri de
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proprietate pe aceleagi amplasamente, comisia judeteana este competenta si dispuna anularea
totals sau partiala a titlurilor emise ulterior primuluititlu. (3) Comisia judeteana va dispune emiterea
unum nou titlu Tn locum celui anulat sau, dupe caz. va propune acordarea de misuri compensatorii
potrivit legii privind misurile pentru Oinalizarea procesului de restituire. Tn nature sau prin
echivalent, a imobilelor preluate abuziv Tn perioada regimuluicomunist Tn Romania '

.Tn cazul anulirii titlului de proprietate, pain propunerea propriu-zisa se va solicita anularea
titlului de proprietate, precum gi acordarea unui nou amplasament, insotita de documentele
prevazute la pct. I din prezentul capitol. Tn situatia Tn care nu maiexisti teren disponibil Tn vederea
punerii Tn posesie, prin propunere se va solicita Tnscrierea in anexa 1 1, Tnsotita de documentele
prevazute la pct. 3 din prezentul capitol.

-analiza propunerii de anulare a titlurilor de proprietate trebuie sa aibi Tn vedere gi cazurile
atipice care pot comporta derogari de la prevederile regale

potrivit art.58 reza a ll-a din Legea nr. 18/1991, "Pe baza hotir6rii judecatoregti definitive
comisia judeteana, care a emis titlul de proprietate, il va modifica, il va inlocui sau il va desfiinta '

Tn aceasti situatie, membrii Colectivului de lucru vor propune punerea Tn executare a
hotdririi judecatoregti definitive $i irevocabile. Acesta va sta la baza adoptarii de citre Comisia
judeteana a unei hotirAri de punere in executare a hotirgrii judecatoregti definitive gi irevocabile in

Documentatia Tnaintati Comisiei judetene va fi Tndosariati, iar copiile vor fi semnate pentru
conformitate de citre secretarul Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate private
asupra terenurilor agricole gi forestiere.

cauza1.

Capitolul lv. JIZ' I COhirC)l:
Rectificirile titlurilor de proprietate:
Oficiul de Cadastru $i Publicitate Imobifiari Argeg plate solutiona cereri de Tndreptare a

erorilor din titlurile de proprietate, ari a se adopta o hotirire a comisiei judetene, dad Tn urma
verificgrilor se constati ci acestea sunt datorate transcrierii eronate pe titlul de proprietate a unora
dintre informatiile de pe procesul-verbal de punere Tn posesie sau din documentele care au stat la
baza punerii in posesie gi se refers la:

a) erori de scriere a numelui gi prenumelui fate de procesul-verbal gi anexe
b) erori cu privire la numirul de tarla/parcels, numir unitate amenajistica (UA)/unitate de

productie (UP)
c) erori cu privire la vecinatati
d) erori ale suprafetelor parcelelor, ari modificarea suprafetei total atribuitel
e) are erori cu privire la identificare cadastrali a parcelei, ari afectarea amplasamentuluigi

a suprafetei
in cazul Tn care eroarea materials se identifici cu una dintre cele descrise mai sus, cererile

de Tndreptare a erorilor se pot solutiona in baza urmitoarelor documente
a) cererea solicitantului, care trebuie si indice obligatoriu numirul gi data emiterii titlului de

proprietate lupus corectarii;
b) referatul de Tndreptare eroare materials Tntocmit de inginerul gef $i aprobat de director, care

trebuie si contina numirul gi data hotirArii comisiei judetene Tn baza cireia a fast emis titlul de
proprietate supus corectarii. eroarea materials gi continutul corectarii;

c) titlul de proprietate in original
Nu se vor dispune pain hotiriri ale Comisiei Judetene Argeg pentru stabilirea dreptului de

proprietate private asupra terenurilor, modificiri ale titlurilor de proprietate referitoare la:
categoria de folosinta a terenurilor( ex: din arabia in curb constructii).
destinatia de folosinta a terenurilor ( ex: din extravilan in intravilan)
numele persoanelor mentionate Tn titlu de proprietate, dad modificarea a intervenit ulterior

validariidreptuluide proprietate, urmare a cisatoriei. divortului, etc.
modlficiri ale persoanelor mentionate in titlu de proprietate, urmare a decesului uneia/unora din

persoanele ale ciror drept a fost validat( ex: mentionarea mo$tenitorilor urmare decesului
persoanelor cirora le-a fast emis titlu de proprietate),

exceptie fac hotgrdrile judecatoregti definitive $i irevocabile



2. Tltlurile de proprietate se pot modifica de Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliari
Argeg, Tn temeiul hotiririi comisiei judetene, conform art. 59AI din. (2) din Legea fondului funciar
nr. 1 8/1 991, republicata, cu modificirile gi completarile ulterioare $i se refers la

a) modificiri ale numirului tarlalei/parcelei:
b) modificarea numelui autorului/mogtenitorului dreptului de proprietate, Tn conformitate cu

actele de stare avila. gi implicit cu cererea de reconstituire;
c) modificarea vecinatatilor ari afectarea amplasamentulu!
d) modificarea suprafetelor parcelelor fdri modificarea suptjg!?te{.tQtqbl
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2.1 . Documentatiile care insotesc propunerile de,l6dtificare a titlurilor de proprietate -
corectare tarla/parcels.

1 . Adresa de Tnaintare semnati de pregedintele comisiei locale, Tn original
2. Hotirirea comisiei locale de fond funciar adoptata cu votul majorititii

membrilor ei, in original.
3. Cererea de solicitare depusa la primarie, in copie conforms cu originalul

nsotita de actele de stare civili ale solicitantului, precum $i un Tnscris din care si
rezulte Tn ce calitate, in raport cu persoanele inscribe in titlu, acesta solicits
rectificarea

4. Probes verbal de afigare al hotirdrii la sediul consiliului local, Tn original.
5. Fifa corectoare cu date pentru titlul de proprietate, in original. datati gi

semnati de pregedintele $i secretarul comisiei locale gi semnatd de proprietar la
rubrica"Am luat la cunogtinta - Sunt de acord gi semnez).

Avizul tehnic emis de Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliari
Argeg(in original + o copie conforms cu originalul)

Planul de Amplasament gi Delimitare a Imobilului Tn format analogic
Stereo 1 970 semnat de pregedintele comisiei locale de fond funciar, Tn original
In cazul in care amplasamentul initial este situat pe raza mai multor UAT-uri,
PAD-ul se va semna in mod obligatoriu gi de citre pregedintii comisiilor locale de
fond funciar pe raza cirora este situat terenul

8. originalul titlului de proprietate sau, dupe caz, duplicatul acestuia.
9. Anexa nr. 3, la prezentul Regulament, Tn original.

2.2. Documenta$ile care insotesc propunerile de rectificare a titlurilor de
proprietate - corectare nude/prenyH$.autQ£i/mo$t©Qilori

1. Adresa de Tnaintare semnati de pregedintele comisiei locale. in original
2. Hotirirea comisiei locale de fond funciar adoptata adoptata cu votul

majoritatii membrilor ei, in original
3. Cererea de solicitare depusa la primarie, in copie conforms cu originalul,

nsotita de actele de stare civili, precum gi un Tnscris din care si rezulte Tn ce
calitate. in raport cu persoanele inscrise Tn titlu, acesta solicits rectificarea

4. Prices verbal de afigare al hotiririi la sediul consiliului local, in original.
5. Fifa corectoare cu date pentru titlul de proprietate, Tn original, datati ;i

semnati de pregedintele gi secretarul comisiei locale $i semnati de proprietar la
rubrica'Am luat la cunogtinta - Sunt de acord gi semnez)

6. inscrisurile care au stat la baza emiterii titlului de proprietate(cererea de
reconstituire depusa Tn termen, hotirirea comisiei judetene de fond funciar gi

anexa de validare, actele de stare civili ale persoanei ce face obiectul
documentatiei de corectare nume/prenume, precum gi are documente care pot
sustine propunerea comisiei locale.

7. Declaratia de notorietate semnati de primarul gi secretarul unititii
administrativ-teritoriale, din care si rezulte ci persoana care face obiectul
propunerii de corectare nume/prenume(autor/mo$tenitori), este una gi aceeagi cu
cea inscrisi Tn titlul de proprietate, Tn original.

8. originalul titlului de proprietate sau, dupe caz, duplicatul acestuia
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2.3. Documentatiile care insotesc propunerile diiictificarda titlurilor de
proprietate -- hotiriri iudecitore$ti definitive $iirevocabile.

1. Adresa de inaintare semnatd de pregedintele comisiei locale. in original
2. Hotirgrea comisiei locale de fond funciar de punere in aplicare a hotiririi

judecatoregti. Tn original.
3. Cererea de solicitare depusa la primgrie. in copie conforms cu originalul,

Insotita de actele de stare civili ale solicitantului, precum gi un inscris din care si
rezulte in ce calitate, in raport cu persoanele Tnscrise in titlu, acosta solicits
ectifica rea

4. Proces verbal de afi$are al hotiririi la sediul consiliului local, in original
5. Fifa corectare cu date pentru titlul de proprietate, intocmitd in conformitate

cu hotirirea judecatoreasca, datati $i semnati de pregedintele gi secretarul
comlsiei locale $i semnati de proprietor la rubrica "Am luat la cunogtinta - aunt de
acord gi semnez).

6. Hotirirea judecatoreasca definitive gi irevocabila, conforms cu originalul
7. Originalul titlului de proprietate sau, dupe caz, duplicatul acestuia. in cazul

In care nu se comunici originalul titlului de proprietate. rectificarea se va face doar
pe cotorul acestuia aflat la OCPI Arge$, Tn conformitate cu hotirirea
judecatoreasca definitive gi irevocabili. Comisia locale va preciza in adresa de
inaintare motivele pentru care documentatia nu este Tnsotita $i de originalul titlului

Avizul tehnic emis de Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliari Argeg trebuie si
contina gi informatii ci nu se schimbi categoria gi mci destinatia de folosinta a terenurilor supuse
rectificirilor de tarla/parcels - adresa Comisiei Judetene de fond funciar nr. RS/3789/23.05.2016
citre OCPI Argeg.

Comisiile locale de fond funciar vor depune la Oficiul de Cadastru $i Publicitate
Imobiliari Argeg. Tn vederea obtinerii avizului tehnic(redactare/validare+rectiflcare titluri de
proprietate) urmitoarele inscrisuri :

Adresa comisiei locale de fond funciar de solicitare a avizului. semnati de pregedintele $i

secretarul comisiei insotita de un opis cu Tnscrisurile de la punctele 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 gi

2. Fifa corectoare cu date pentru titlul de proprietate
3. Planul de amplasament gi delimitare -- Tn original -- completat cu numir de tarla gi parcels.

cont:hand coordonatele imobilului in sistemul na;ional de proiecllie Stereografic 1970 (care
vor fi transmise gi in format electronic. pe suport magnetic - CD. etc.). semnat de citre
primar Tn calitatea sa de pregedinte al comisiei locale de fond funciar gi de litre persoana
autorizati

4. Tn cazul terenurilor situate Tn extravilan nu se solicits plan de amplasament ;i delimitare
doar in cazul in care exists plan parcelar vizat de litre primar, semnat de litre persoana
autorizati ;i receplionat de Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliari Argeg.

5. In cazul Tn care Tn arhiva Oficiului de Cadastru $i Publicitate Imobiliari Argeg nu se
regasesc planuri parcelare recept:innate conform Ordinului 700/2014, anterior solicitirii
emiterii avizului tehnic, este necesar a se depune planul parcelar vizat de pregedintele
comisiei locale care va fi insotit de Plan de incadrare Tn tarla si referatul in care si se
precizeze motivul pentru care acesta nu se poate receptiona conform Ordinului 700/2014 cu
modificirile gi completarile ulterioare, art. 234

6. Hotiriri judecatoregti definitive gi irevocabile, Tnsot:ite de rapoartele de expertiza tehnici
judiciary, dad este cazul. Tn astfel de situatii nu se solicits planuri parcelare;
Titlul de proprietate Tn copie sau Tn original

8. copie acte de identitate,
9. referatul de motivare pe Legea nr. 165/201 3 (Tn cazul in care imobilul a fost inventariat gi nu

se regase$e Tn poligonul cu suprafata retrocedabila)
lO.Anexa 3, la prezentul Regulament.

l
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Modificarea titlurilor de proprietate rezultate din hotirArile judecatoregti de$1nitive se
efectueazi de oficiul teritorial Tn baza unei hotiriri de punere in executare a hotiririi judecatoregti
emise de comisia judeteana -- art. 235 din. (5) din Ordinul Nr. 700 din 9 julie 2014 privind
aprobarea Regulamentului de avizare, receptie gi Tnscriere Tn evidentele de cadastru gi carte
funciari

In cazul persoanelor nemultumite de propunerile de rectificare a titlurilor de proprietate $i
care au formulat. Tn termen de 10 zine de la afigarea propunerii. contestatie adresati comisiei
judetene, secretariatul comisiei locale este obligat si o Tnregistreze gist o Tnainteze prin delegat la
secretarul comisiei judetene in termen de 3 zine

Propunerile de rectificare a titlurilor de proprietate vor fi Tnsotite de o adresi din partea
Comisiei locale care si ateste faptul ci sub aspect lizic nu se modifici amplasamentul pus in
posesie initial, ci se corecteazi dear vecinatgtile/tarla parcels conform planului cadastral gi

misuritorilor realizate gi, implicit, ci nu se suprapune cu o alta proprietate, conform modelului
prevazut Tn Anexa 3 la prezentul Regulament

Modificarea suprafetei totale Tn plus sau Tn minus fate de cea reconstituiti nu poate fi
solutionata in conditiile mentionate la aliniatele anterioare gi se realizeazi prin hotirire
judecatoreasca definitive. potrivit art.58 din Legea fondului funciar nr.18/1991. republicata, cu
modificirile $i completarile ulterioare

In hotiririle comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra
terenurilor agricole gi forestiere de rectificare/modificare a titlurilor de proprietate se va preciza Tn

mod concret ce modificiri se vor efectua in titlurile de proprietate, cu exceptia sentintelor
judecatoregti

Documentatiile de rectificare a titlurilor de proprietate de la Capitolul 11, punctele 2.1, 2.2. gi

2.3 se Tntocmesc in 3 exemplare din care, un exemplar se refine in aMiva comisiei locale de fond
funciar, iar celelalte doug se vor Tnainta odatg cu propunerea de rectificare a titlului de
proprietate pe bazi de gElS, comisiei judetene de fond funciar. Documentatia Tnaintati
Comisiei judetene va fi indosariata(2 dosare separate), iar copiile vor fi semnate pentru
conformitate de litre secretarul Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate private
asupra terenurilor agricole $i forestiere.

Dupe validarea propunerii, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate
private asupra terenurilor agricole gi forestiere va transmite un exemplar al documentatiei Oficiului
Judetean de Cadastru gi Publicitate Imobiliari Argeg Tmpreuna cu hotir6rea adoptata in acest
send. Adresa de comunicare a hotirgrii va confine Tn mod obligatoriu, in cuprinsul ei. $i un opis cu
documentele prevazute la capitolul IV, subpunctele 2.1, 2.2 $i 2.3

Termenul obligatoriu de solutionare Tn ceea ce privegte rectificarea titlulul de proprietate
ce revine Tn sarcina Oficiului de Cadastru gi Publicitate Imobiliari Arge$ este de 30 de zile
calendaristice de la data luirii la cuno$tipta a hotirArii qom.isiei judetene de fond funciar(data
inregistra rii) . /''

Capitolul V. ,/
Dosarul Tntocmit d&Comisia locale pentru stabilirea dreptului de proprietate private

a$ypra terenurilor agricole $i forestiere privind restituirea in nature potrivit prevederilor art.
27 din 2A't diiLlegea nr.18/1991, republican. cu modificirile $i completirile ulterioare. va
cuprinde urmitoarele documente:

.adresa de Tnaintare

cererea persoanei Tndreptatite adresati Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de
proprietate private asupra terenurilor agricole gi forestiere Tnsotita de toate actele de proprietate
depuse Tn sustinerea acesteia

.hotirirea Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra
terenurilor agricole gi forestiere:

procesul - verbal de afigaj a hotiririi mentionate mai susl
procesul verbal din care sa rezulte daca au fast depuse contestatii dupe expirarea

perioadei de afigaj.
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planul de amplasament gi delimitare a imobilului, analogic gi digital, in sistem de proiectie
stereo 1 970, semnat gi gtampilat de citre persoana autorizati care a efectuat misuritorile.

ariz tehnic emis de cdtre Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliari Argeg la sollcitarea
comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor agricole gi
forestiere sau, dupe caz, de comisia judeteana de fond funciar potrivit Ordinului nr.21 0/13.06.2014

procesul - verbal de bud vecinatatel
procesul - verbal de punere in posesie

-acte de stare civili valabile ale persoanei Tndreptatite
adeverinti din care sa rezulte ca a stapgnlt neintrerupt suprafata de teren in cauza (acest

fapt plate si reiasi ant din registrele agricole cat sidin evidentele fiscale).
.adresa, referat sau mentiunea Tn hotdrirea comisiei locale din care si rezulte ci din care

sd rezulte cd solicitantul (autori/mogtenitori) este persoana indreptatita conform legilor fondulu
funciar gi nu face obiectul unei duble reconstituiri cu suprafata propusa spre validarel

Pe baza documentatiilor depuse, Comisia judeteana va adopta o singuri hotirire.
Documentatia Tnaintati Comisiei judetene va fi indosariata, iar copiile vor 81 semnate pentru

conformitate de citre secretarul Comisiei locale..pen&U. $tabilirea.:dreptului de proprietate private
asupra terenurilor agricole gi forestiere. ,/

Capitolul VI
Dosarul intocmit de Comisia 16cali oentru stabilirea dreptului de proprietate private

aratate, cererile de restituire nesolutionate prim restituire Tn nature la nivelul entitatilor investite de
lege, se solutioneaza pron acordarea de misuri compensatorii sub forma de puncte

in acest sens, Tn din.(4) al art.21 din Legea nr.165/2013 exists prevederea express, potrivit
careia, Comisiile judetene de fond funciar pot propune Comisiei nationale solutionarea cererilor de
etrocedare prin acordare de misuri compensatorii potrivit respectivei legi, numai dupe epuizarea
suprafetelor de teren agricol afectate restituiriiTn nature, identificate la navel local

Referitor la hotiririle judecatoregti care au stat la baza constituirii dosarelor de
despagubire, vi retterim prevederile art.41 din 5 din Legea nr.165/2013 cu modificirile gi

completarile ulterioare, potrivit cirora ,, obligatiile privind emiterea titlurilor de despagubire stabilite
orin hotirAri judecitoregti definitive $i irevocabile la data intririi in vigoare a prezentei legi se vor
executa potrivit art.21' articol care descrie pe larg etapele de parcurs, de citre comisiile locale gi
cea judeteani. inainte de transmiterea dosarelor de despigubiri la Secretariatul Comisiei
Nationale

Concluzionand, in situatia Tn care exists hotiriri judecatoregti rimase definitive gi
irevocabile Tnainte de intrarea in vigoare a Legii nr.165/2013, Tn privinta acordirii de despagubiri.
acestea vor fi puse in executare Tn conformitate cu dispozitiile legit amintite. care instituie principiul
prevalentei restituirii Tn nature

in acest sens, confoml prevederilor art.19 din HG nr.401/2013, Comisia locale de fond
funciar Tntocmegte tabelul nominal prevazut Tn anexa nr.ll pe care o Tnainteazi, Impreuna cu
ntreaga documentatie. Comisiei judetene Tn vederea analizirii $i transmiterii unei propuneri de
acordare de misuri compensatorii, potrivit prevederilor Legii nr.165/2013

Dosarele avind ca object acordarea de despagubiri ce vor fi Tnaintate Secretariatului
Comisiei Nationale. vor fi Tnsotite de un borderou, toate filele dosarului vor fi numerotate, semnate
$i gtampilate, iar dosarele $nuruite gi sigilate pe prima $i ultima ala. Pe sigiliul aplicat pe ultima olli
va Hi trecut numirul exact de paging continute Tn dosar

Totodata, fiecare dosar Tntocmit, in vederea acordirii de despagubiri va confine Tn mod
obligatoriu urmitoarele documente

cererea depusa Tn temlenele legale prevazute de legislatia fondului funciar. in cazul in care
cererea nu poarta gtampila cu numirul de Tnregistrare gi data Tnregistrarii. documentatia se va
completa cu o fotocopie de pe registrul special de Tnregistrare a cererilor de reconstituire. precizat
de legislatia fondului funciar

referat eliberat de comisia locale de fond funciar privind istoricul cererilor de reconstituire

ai sus
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formulate dupe autorul avut Tn vedere la constituirea dosarului de despagubire precum gi
modalitatea de solutionare a respectivei cereri. referatul va cuprinde precizari exprese privind
solicitantii, persoanele care au beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate, a suprafetelor
de teren reconstituite gia actelor de proprietate care au stat la baza respectivelor reconstituiri. a
anexelor gi localitatilor in care a avut loc validarea. Tn cazul in care autorul a avut teren pe raza
maimultor localitati, precum gi punerea in posesie

pentru situatia in care autorul a detinut teren pe raza altar localitati. se impune initierea unei
corespondente cu toate autoritatile publice locale pe teritoriul cirora s-au regasit vechile
amplasamente ale autorului in vederea identificirii: cererilor fomtulate, modalitatea de solutionare
a acestora, persoanele soltcitante, suprafetele reconstituite, anexele Tn care au font Tnscrise gi
titlurile de proprietate emise dupe autorul din dosarul de despagubiri. Tn astfel de situatii. dosarul
de despagubiri va confine Tntreaga corespondenta efectuata, potrivit celor mentionate mai sus.

actele de proprietate (contracte de vinzare cumpdrare, contracte de donatie, act de
constituire a dotei, act de schimb etc.)

cirti funciare a vechilor amplasamente, dad exit
certificat de mo$tenitor, acte de donatie, stinger&a fle dabri6i,.6t&
hotirire judecatoreasca, dad exists.

toate cazurile. certificat de nagtere gi certificat de deces al autorului in cazul
mogtenitorilor.

toate contractele de cesiune, avgnd ca obiect drepturi privitoare la suprafetele pentru care
s-a dispus acordarea de despagubiri, dad exists

registrul agricol aferent perioadelor 1948-1951, 1951-1955, 1956-1958, 1959-1963 gi/sau
registrul agricol de la data intririi Tn CAP.

evidentele cooperativelor agricole de productie in perimetrul cirora s-au regasit vechile
amplasamente ale autorului avut Tn vedere la constituirea dosarului de despagubiri

extrase de la arhivele statului. cu privire la suprafata de teren detinuta de autor in perioada
de referinta a Legilor fonduluifunciar. respectiv aniil 945-1989

declaratiie marton, date Tn conformitate cu prevederile art.6 din is din legea nr.1/2000, cu
modificirile gi completarile ulterioare.

declaratia prevazuta Tn art.lO din 2 din legea nr.18/1991, republicata cu modificirile gi
completarile ulterioare.

ante privind preluarea terenului solicitat de citre stat sau de citre are persoane juridice. Din
documentatia existenti Tn dosarul de despagubiri, trebuie si reiasi preluarea abuzivi pentru
)treaga suprafata reconstituiti (in nature gi sub forma de despagubiri), dupe autorul avut Tn

vedere la constituirea dosarului de despagubiri. In misura Tn care se va constata ci, mci Tn arhiva
primariei, mci la arhivele statului gi/sau la are institutii nu se regasesc acte de preluare a
terenurilor pentru care se propune acordarea de despagubiri, Autoritatea Nationale pentru
Restituirea Proprietatilor solicits, Tn acest caz, Tntocmirea unui referat de citre comisia locale de
fond funciar din care si rezulte dad suprafata anterior mentionata a fost preluata de stat, ari titlu
n perioada de referinta legala, respectiv anii1945-1989 ( cu nominalizarea autorului gia anului
preluarii)

referatul comisiei locale din care si rezulte situatia juridica a terenului solicitat la momentum
preluarii de citre statul roman gi la momentum restituirii Tn nature sau propunerii de acordare de
despagubiri, precum gi actele Tn baza cirora s-a stabilit situatia juridica transmisi

Tn toate cazurile, se va depune plan cadastral cu denumirea toponimica a tarlalelor.
schita amplasamentului cu terenul detinut de autos sau once are informatii din care si

rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat
expertiza topografica sau identificarea grafica pe plan a vechiului amplasament Tnscris Tn

anexa nr.ll , certificindu-se totodati coordonatele actuale gi zona de Tncadrare pentru suprafata
de terex cu care titularul a fast Tnscris in anexa de despagubiri

actele care au stat la baza identificirii. La identificarea vechiului amplasament se vor avea
Tn vedere prevederile art.39, din 2 din H.G. nr.890/2005. cu modificirile gi completarile ulterioare (
hani tops, schite cadastrale, PUG), iar la Tncadrarea in zona a vechiului amplasament se va avea
Tn vedere hotirirea de zonare a localitatii aprobata de citre consiliul local

n

143 ex.



hani amenajistice, extrase de pe amenajament pentru terenurile forestiere etc
once are acte pe care peroanele indreptatite le apreciaza a fi necesare gi suficiente pentru

dovedirea: dreptului de proprietate asupra terenului solicitat, preluarii acestuia de citre statue
roman, precum gi pentru identificarea exacti a vechiului amplasament al suprafetelor revendicate
( aceste documente sunt necesare pentru evaluarea imobilului pron aplicarea grilei notariale,
potrivit prevederilor art.21 din 6 din Legea nr.165/201 3, cu modificirile gi completarile ulterioare)

adresa de inaintare
hotdrArea Comisiei judetene de validare a intinaeriidreptuluide proprietate
hotirArea Comisiei judetene pron c:re este validate anexa nr.ll, anexi Tn care se vor

Tnscrie . persoanele juice gi juridice pentru care nu exists disponibil de teren agricol sau forestier
la nivelul unitatii administrativ teritoriale, respectiv al judetului, Tn vederea reconstituiriidreptului de
proprietate solicitat prin cerere gi pentru care se propune acordarea de misuri compensatorii

dovada finalizirii inventarierii la nivelul unitatii administrativ teritoriale;
dovada imposibilitatii atribuirii de teren pe raza unitatii terhoriale unde se afli terenu

.dovada imposibilitatii atribuirii de teren Tn nature pe raza judetul Arge$ (cerere adresati
ADS Sucursala Teritoriali Argeg pentru a pune la dispozitia Comisiilor locale terenurile care pot
face obiectul reconstituiriidreptuluide proprietate gi raspunsul primit de la ADS)

.dovada imposibilitatii atribuirii de teren Tn nature pe raza comunelor limitrofe (demersurile
ntreprinse de comisia locale competenta si solutioneze cererea, precum $i raspunsurile primate
de la comunele limitrofe)

.refuzul persoanei indreptatite referitor la toate ofertele de weren fizic.
propunerea propriu-zisa pron care se va solicita Tnscrierea Tn anexa 23 sau, dupe caz.

mentinerea in anexa 231

.Anexa 1 1 intocmiti conform H.G. nr. 401/201 3 Tn 5 exemplare.
-declaratia notariali a persoanelor Tndreptatite privind acceptarea acordirii de misuri

compensatoriil
.adresi din partea comisiei locale de fond funciar din care si rezulte ci solicitantul

(autori/mogtenitori) este persoana Tndreptatitj conform legilor fondului funciar gi nu face obiectul
unei duble reconstituiri cu suprafata prop!#a: fpie validare=(- eventual re&ocedati Ouic anterior
acestei noi propuneri).

Capitolul Vll - Activitatea Comisiei judetend, redactarea $i comunicarea hotfririlor
I .$edintele Comisiei judetene sunt, de regula, lunaro. convocarea acesteia ficAndu-se pron

grija persoanei desemnate cu 3 zile lucritoare inaintea gedintei. Convocarea se face printr.o
invitatie scrisi transmisi prim fax sau telefonic, dupe caz, membrilor Comisiei judetene. In
convocare sunt indicate data $i ora gedintei. Secretariatul comisiei judetene va intocmi ordinea de
zi ce va fi Tnsugita gi aprobata Tn gedinta Comisiei judetene. Materialele de gedinta suet puse la
dispozitia membrilor acesteia

2.La Tnceputul fiecgrei gedinte a Comisiei judetene se Tnsugegte procesul verbal al gedintei
anterioare, prilej cu care se semneazi gi prezenta la gedinta a membrilor Comisiei judetene

3.Tn cadrul gedintelor Comisiei judetene se vor pune Tn discutie contestatiile formulate
impotriva misurilor stabilite de comisiile locale gi propunerile comisiilor locale inscrise pe ordinea
de zi aprobata. Comisia judeteani pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra
terenurilor agricole gi forestiere va solutiona, potrivit competentelor cei revin prevazute la art. 51
din. I din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar. republicata, contestatiile gi va valida ori
nvalida masurile stabilite de comisiile locale pron adoptarea unei hotiriri cu votul majoritatii lor.

4.Discutiile purtate in cadrul acestor gedinte vor fi consemnate Tntr-un proces-verbal de
gedinta. Discutiile purtate vor gi'fnregistrate pe suport magnetic

6.Dupe gedinta, prin grija fiecirui responsabil se vor redacta Hotiririle Comisiei judetene
de solutionare a contestatiilor, precum gi de validare sau invalidare a propunerilor Tnscrise pe
ordinea de zl. Hotirgrile vor fi redactate in 3, 4 sau 5 exemplare originale, dupe caz. Hotirgrile
Comisiei se vor semna la 3 zile lucritoare de la data gedintei. Acegtia au obligatia de a se
prezenta la reprezentatul secretariatului comisiei pentru semnarea acestora

preluat

#
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7.Hotiririle se semneazi de citre membrii Comisiei judetene $i se comunica un exemplar
comisiilor locale gi un exemplar OCPI Argeg, cu adrese de Tnaintare. Anexele validate de comisia
judeteana pentru reconstituirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor agricole gi
forestiere gi care fac parte integranta din hotiririle adoptate se vor semna gi gtampila, pentru
conformitate, de citre secretarul comisiei judetene

8.Un exemplar al hotiririlor Tmpreuna cu un exemplar al documentatiei care a stat la baza
adoptarii acestora va fi arhivat la sediul Institutiei Prefectului- Judetul Argeg.

9.Dupe completarea de c8tre OCPI Arge$ a I.itlurilor de proprietate in conformitate cu
hf"'tiririle Comisiei judetene, acestea sunk Tnaintate Institutiei Prefectului -- Judetul Argeg in
vederea semnirii lor de citre Pregedintele gi Secretarul acesteia, insotite in cazul documentatiilor
emise Tnainte de aparitia Legii nr.165/2013 de un memoriu justificativ din care si reiasi data la
care a fost Tnaintati documentatia de citre Comisiile locale in vederea scrierii acestora. dovada
inventarierii terenurilor conform Legii nr.165/201 3 precum gi motivarea 'intirzierii scrierii titlurilor de
proprietare Tn cauzi. Ulterior semnarii, acestea sunt returnate OCPI Argeg

10. Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul Regulament.

PRE$EDINTE SECRETAR

PREFECT
RISTIAN SOARE

SUBPR.EFECT
EMILIAN DRAGNEA

.{ -rq
].....- 'v'

/
EMBRll

Lavinia Neamtu.

Corneliu Vasilescu \
Barbu Mihi

Zenovie Manuel

(P-. 'RH-'

Cristiana B

glonel V-

Mihai Ahn luna

Gheorghiti

Marius Nicolaescu

Gheorg

Armand Chiriloiu
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,) //.r Anexa nr. I
La Regulamentul aprobat pnn Hotir8rea Ccmisiei judetene nr. ...3/Zg-...../11 .11.2016

NR. RS/

PROCES VERBAL

Colectivul de lucru constituit prin Ordinul nr...... / al Prefectului
Judetului Arge$, Tntrunit in sedinta din data de mai sus la sediul Institutiei Prefectului- Judetul Argeg
in vederea analizirii propunerilor Tntocmite de citre comisiile locale de fond funciar Tn baza legilor care
reglementeaza domeniul fondului funciarl

Avind in vedere prevederile art.
completarile ulterioarel

4 din (2) din H.G. nr. 890/2005, cu modiflcirile $

Tinand cont de analiza intocmiti gi semnati de persoana cireia is-a repartizat propunerea
comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole gi celor forestiere:
analizi prezentata mai jos:

ANALiZA

Cu adresa nr. / . Tnregistrata la Institutia Prefectului sub nr
RS/. /. Comisia locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole gi celor forestiere ainteazi comisiei judetene propunere
privind:

Rcdactat/i )le gi prcnumele/semnatura RS/
exemplar unis



In urma analizei efectuati asupra propunerii comisiei locale pentru stabilirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole gi celor forestiere constat urmitoarele

hotirgrea comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole gi celor forestiere nr................./..............................a fast adoptata cu
respectarea prevederilor art. 8, din (2) din H.G. nr. 890/2005, cu modificirile gi

completarile ulterioare, in sensul ci aceasta a fost adopts cu votul majorlTitii membrilor
ei. Veiiflcarea s-a ficut in raoort cu numirul total de membri ai comisiei iocale de fond
funciar inscrigi Tn Anexa la Ordinul Prefectului- Judetul Argeg de constituire a comisiei
locale de fond funciar, anexi actualizata, dupe caz.
hotirirea comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole gi celor forestiere a fast afigata la sediul consiliului local pentru luare la
cunogtinta de cei interesati potrivit prevederilor art. 27 din H.G. nr. 890/2005. a$a cum
rezulti din Procesul Verbal de afi$aj nr...................../
hotirirea comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole $i celor forestiere nu a fast contestati in temlen de 10 zine de la afigare, a$a
cum rezulti din Procesul verbal de contestatii
nr......'..'.................../....................... ...., sau a fast contestati dupe caz. Procesul
verbal de contestatii se va anexa doar la documentatia de scriere a titlului de
proprietate in baza art. 27 din. 2AI din Legea nr. 18/1 991 , republicata. cu modificirile gi

completarile ulterioare).
documetatia aferenti propuneriia fost verificati de O.C.P.I. Argeg. potrivit Avizului
tehnic nr.
exists la documentatie actele de stare civili ale persoanelor beneHlciare ale drepturilor
de proprietate.

6. etc. - pentru fiecare documentatie se va Tntocmi un prices verbal personalizat, in
functie de obiectul propunerilor Tnaintate comisiei judetene.

l

2

3

4
/

5

NSTiTy1'14' EF (il'bLt=.1'.'1tjDi#W t!$3$i -

W }!F{4LUE.:l::::::.:

iNSCPiStJPii F PRINCIPALF
came insotesc propunerea comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

agricole gi celor forestiere:
hotirirea comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole g

celor forestiere, avizul tehnic OCPI mai sus amintit, dovada dreptului de proprietate pentru
terenul supus validarii, hotirirea judecatoreasca, etc.

intocmit: numele gi prenumele/semnatura

NOTA: Redactarea orezentulu process verbal se va redacta in mod obliaatoriu }e calculator

2 Redactat/numele gi prenl :le/semnatura RS/
:emplar u

/



PROPUNE

inscrierea documentatiei Tnregistrata sub nr. RS/.............../...................pe ordinea dP zi a
comisiei judetene, in vederea solutionarii acesteia de comisia judeteana de fond funciar potrivit
ompetentei prevazula la art. 51. din. I din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata

cu/ari obiectiuni:

];: 'pT{ l!$E. :: 'f't'{ I '

Un extras/sintezi din prezentul probes verbal al Colectivului de Lucru(semnat de persoana
responsabila cu gestionarea propunerii) se va prezenta secretariatului comisiei judetene de fond
funciar. Tn vederea Tntocmirii proiectului privind borderoul de gedinta al Comisiei judetene.

3 liedactat/i )le gi prenumele/semnatura RS/
iplar u

/



QQIICTIV DE LUCRU
(se va trece numele si prenumele membrilor)

l
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

1 2.

1 3.

Institutia Prefectului, Judetul Arge$
nstltutia Prefectului, Judetul Argeg

Institutia Prefectului, JudetuIArgeg
OCPI Argeg

Directia Pcntru Agriculture gi Dezvoltare Rurali.
Agentia Domeniilor Statului.
Agentia Nationale de imbunatatiri Funciare.
Consiliul Judetean Argeg
Directia Silvia Arge$.

:l nspectoratul Silvia Teritorial
al Asociatiei

Romania.
:reprezentant Proprietarilor

:reprezentant al Asociatiei proprietarilor de terenuri

de Piduri din

agricole.

Romania
reprezentant Asociatia Administratorilor de Piduri din

r)N\R cu f)F.:ril JixLLil

4 Redactat/numele $i prenumele/semnatura RS/
exemplar u



Anexa 2. la Reaulamentul
aprobat prin Hotir6rea Comisiei judetene nr...3.1143 /1 1.11.2016

iP. FRE :CTLLul- .iULETUL #Eo:£
Nr. /

DECLARATIE

Subsemnatii
l
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

membrii ai Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate private
asupra terenurilor agricole ;i color farestiere a LocaliU+il..........................."..., Judejul
Arge$, declarim pe propria raspundere ci, potrivit art. 12 din. 3 din Legea nr. 165/2013/ art.
13-14 din Legea nr. 165/2013 $i/sau art. 17-18 din HG. nr. 401/2013, atribuirea terenurilor
agricole/forestiere s-a ficut de noi in ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire
cu respectarea stricti a ordinii categoriilor de teren prevazute la din.I) al art. 12/ art. 18 din
H.G. 401/2013, pentru terenurile ce fac obiectul propunerii noastre de validare adoptati cu
Hotirirea nr. /

Prezenta declaratie a fost data ludnd in considerare dispozitiile
prevederilor din Codul penal privind falsul Tn declaratii

PRE$EDINTE
(numele gi prenumele)

SECRETAR
(numele gi prenumele)

semnitura semnitura

MEMBRll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SEMNATURA

Data



Anexa 3. la Reaulamentul
aprobat pron Hotfrirea Comisiei judetene nr...3Zll5 /11 .11.2016

Nr. /

L

ADRESA de CORECTARE TARLA $1 PARCELA

Se adeveregte pron prezenta faptul ca, amplasamentul suprafetei de
arabia/vii/livezi/etc., extravilan/intravilan, Tnscris in Titlul de proprietate nr....
de ...........--''.''''...., emil pe numele
mogtenitorii
este corect identificat prin m4suritori in Tarlaua.
$i nu se modifici fizic amplasamentul initial pus in posesie.

De asemenea, precizam ca, din eroare au fast Tnscrise in Tarlaua
Parcela.................pentru suprafata de......................ha. arabil/vii/livezi/etc.
extravilan/intravilan. corect fiind Tarlaua ...................... Parcela ..................................Tn
raport cu Planul cadastral al comunei/oral./mun., Judetul Argeg, iar aceasti corectare nu
genereazisuprapuneri cu are acte de proprietate.

. Pa rcela

PRE$EDINTE
(numele gi prenumele)

SECRETAR
(numele gi prenumele)

semnitura semnitura

Data


