COMISIA JUDETEANA IASI PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA
ASUPRA TERENURILOR
HOTARAREAnr. A^3"709.05.2016
RegulamentuI de organizare si functionare al Comisiei judetene de fond funciar lasi
Comisia Judejeana lasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor,
constituita prin Ordinul Prefectului emis de Prefectul judetului lasi
Avand in vedere adresa nr.5157/856/22.03.2016 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara lasi, inregistrata la Institutia Prefectului judetului lasi sub nr. 6342/12.04.2016
Avand in vedere adresa nr.356/7.04.2016 emisa de Agentia Domeniilor Statului, Reprezentanta
lasi, inregistrata la Institutia Prefectului judetului lasi sub nr.6180/08.04.2016
Avand in vedere adresa nr.7241/08.04.2016 emisa de Garda Forestiera Suceava, inregistrata la
Institutia Prefectului judetului lasi sub nr. 6541/14.04.2016
Avand in vedere adresa nr.6902/13.04.2016, emisa de Directia Silvica lasi, inregistrata la Institutia
Prefectului judetului lasi sub nr. 6540/14.04.2016
Avand in vedere art.235 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.700/2014, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.571 bis/31.07.2014
Avand in vedere prevederile art. 51 din Legea nr. 18/1991 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale art. 6 si art. 36 din RegulamentuI privind procedura de constituire, atributiile si
functjonarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si
modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor aprobat prin
H.G. nr. 890/04.08.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru considerentele de mai sus,
Avand in vedere prevederile Legii 18/1991, Legii 1/2000, Legii 169/1997, Legii 247/2005, HG
890/2005, Legii 165/2013, HG 401/2013, republicate cu modificarile si completarile ulterioare
Avand in vedere adresa nr.1090/GB/11.12.2015, emisa de Autoritatea Nationala pentru
Restituirea Proprietatilor, inregistrata la Institutia Prefectului judetului lasi sub nr. 18981/16.12.2015
Avand in vedere adresa nr. 514/GB/24.03.2016 emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea
Proprietatilor, Circulars privind conditiile si modul de transmitere a propunerilor de acordare de
despagubiri
Avand in vedere Legea 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru
proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art. Ill alin. (1) din
Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
In temeiul art. 12 alin.2 si al art.51 din Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, republicata, cu
modificarile §i completarile ulterioare ;
In conformitate cu prevederile art.6 si 8 din RegulamentuI privind procedura de constituire,
atributiile §i functyonarea Comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor,
aprobat prin H.G. nr.890/2005, cu modificarile §i completarile ulterioare
HOTARA§TE
Art.1 Se aproba RegulamentuI de functionare al Comisiei Judetene lasi pentru Stabilirea
Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor, prevazut Tn anexa care face parte integrants din
prezenta hotarare.
Art.2 Orice alte dispoztii stabilite potrivit Hotararii Comisiei judetene de fond funciar
nr.220/21.07.2015, 294/05.10.2015, 299/03.11.2015, 285//19.09.2014 isi Tnceteaza aplicabilitatea.
Art.3
Prezenta hotarare a Comisiei Judetene lasi pentru Stabilirea Dreptului de
Proprietate Privata asupra Terenurilor va fi comunicata membrilor Comisiei Judetene de fond
nunciar, Garda Forestiera Suceava, Directia Silvica lasi, Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara lasi precum celor 98 Comisii comunale/oras.enes.ti/municipale pentru stabilirea
dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din judetul lasi,, prin e-mail si prin afisarea pe
site-ul Institutiei Prefectului -judetul lasi
PRESEDINTE,
MARIAN GRIGORAS
PREFECT
Secretar,
RAZVAN BOGDAN ABALA§I
Subprefect^

Anexa la Hotararea Comisiei judetene lasi pentru stabilirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor nr. '\ din O^< 0^- ""

REGULAMENT
Privind organizarea si functipnarea Comisiei judetene lasi pentru stabilirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor si modului de lucru al acesteia cu comisiile
comunale/orasenesti/municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra
terenurilor.

CAPITOLUL 1
PREVEDERI GENERALE

Art. 1.
Prezentul Regulament stabileste modul de organizare si functionare al Comisiei
judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor lasi (denumita Tn
continuare Comisia judeteana)
si modul de lucru al acesteia
cu comisiile
comunale/orasenesti/municipale pentru
stabilirea dreptului de proprietate privata asupra
terenurilor din judetul lasi(denumite Tn continuare comisii locale).
Art. 2.
Comisia judeteana este numita prin ordin al prefectului si are componenta prevazuta
la art.4 alin.1 din Regulamentul privin procedura de constituire, atributiile si functionarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si
modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea Tn posesie a proprietarilor
aprobat prin HG 890/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (denumit Tn continuare
Regulamentul de aplicare a legilorfondului funciar).
Art. 3.
In vederea sprijinirii Comisiei judetene pentru Tndeplinirea atributiilor ce Ti revin, prin
Ordin al prefectului se constituie un Colectiv de lucru compus din specialist!, delegati pe toata
durata functional comisiei de catre conducatorii institutiilor, agentilor economici sau asociatiilor
care fac parte din Comisia judeteana.
Art. 4.
Comisia judeteana Tndeplineste atributiile prevazute de Legea 18/1991,republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 169/1997,cu modificarile si completarile
ulterioare, Legea 1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 247/2005 cu
modificarile si completarile uletrioare, ale Regulamentului de aplicare a legilor fondului funciar
aprobat prin HG 890/2005, modificarile si completarile ulterioare, precum si atributiile care
decurg din aplicarea prevederilor Legii 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului
de restituire, Tn natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate Tn mod abuziv Tn perioada
regimului comunist Tn Romania (denumita Tn continuare Legea 165/2013) si din aplicarea
prevederilor normelor de aplicare a Legii nr.165/2013 aprobat prin HG 401/2013, cu modificarile
si completarile ulterioare (denumite Tn continuare Normele de aplicare a Legii nr.165/2013).
Art.5 Conducerea si coordonarea Comsiei judetene de fond funciar lasi se asigura de catre
prefect, iar a colectivului de lucru de catre subprefectul judetului, Tn calitatea sa de secretar al
comisiei. In cazul Tn care prefectul este Tn imposibilitate de a-si efectua atributiile stabilite de
prevederile legale si de prezentui regulament, subprefectul preia prerogativele acestuia.
Ar. 6. Membrii Comisiei judetene, cei ai colectivului de lucru,precum si consilierii juridici din
cadrul Institutiei Prefectului judetului lasi Tntocmesc referate supuse aprobarii Comisiei judetene
de fond funciar care stau la baza adoptarii hotararilor privind:
- Validarea/invalidarea masurilor stabilite de comisiile locale privind reconstituirea dreptului
de proprietate,privind amplasamentele propuse a fi atribuite persoanelor Tndreptatite,
Tndreptarea erorilor materiale, eliberarea titlurilor de proprietate pentru terenurilor aferente
constructiilor Tn conditiile art.23 si 24 din Legea 18/1991,republicata, eliberarea titlurilor de
proprietate Tn conditiile art.27 alin.2A1 din Legea 18/1991, republicata, astfel cum a fost
completata prin Legea nr.247/2005, eliberarea de duplicate ale titlurilor de proprietate Tn

conditiile art.36 alin.7 din Regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar precum si
solutionarea contestatiilor
Revocarea titlurilor de proprietate Tn conformitate cu prevederile art. 27 alin 2 A 2 din Legea
18/1991 republicata, astfel cum a fost completata prin Legea nr.247/2005, daca vor
constata Tntrunirea conditiilor prevazute de acest text de lege, cu ocazia verificarilor
efectuate la nivelul comisiilor locale de fond funciare sau a analizei unor petitii sau sesizari
venite din partea unor persoane fizice sau juridice
Promovarea de actiuni Tn instanta Tn conformitate cu prevederile art.3 din Legea 169/1997
cu modificarile si completarile ulterioare, daca vor constata existenta unor acte apreciate ca
fiind lovite de nulitate absoluta privind reconstituirea sau constituirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor.
Promovarea actiunii Tn instanta se va face cu aprobarea prefectului, dupa adoptarea
hotararii comisiei judetene de fond funciar, dupa caz, numai dupa ce Tn prealabil a fost verificata
inexistenta altor litigii care au avut aceleasi parti, acelasi obiect si aceiasi cauza, precum si daca
suntmdeplinite conditiile legale privind promovarea unei actiuni.
Art. 7. (1) Pe baza documentatiei prevazute Tn prezentul regulament, Comisia judeteana adopta
o hotarare de validare/invalidare care se va redacta de functionarul public caruia i s-a repartizat
documentatia, se comunica la toate institutiile care au obligatia ducerii la Tndeplinire a hotaririi
precum si beneficiarului hotararii.
(2) Prin grija Compartimentului Informare si Relatii Publice din cadrul Institutiei Prefectului
judetului lasi copie conforma cu originalul de pe hotarare sau extras din hotarare, dupa caz, se
vor Tnmana/transmite persoanelor / institutiilor Tn cauza, sub semnatura sau cu confirmare de
primire dupa caz.
Art. 8. Incalcarea de catre membrii Comisiei judetene, membrii comisiilor locale sau ai
colectivului de lucru a prevederilor legale privitoare la reconstituirea /constituirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor precum si ale prezentului regulament atrage raspunderea
disciplinary,civila, contraventionala sau penala, dupa caz, Tn conformitate cu prevederile legale.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Tmputernicitii Autorittii
Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si de catre prefect.

CAPITOLUL 2
ORGANIZAREA SI MODUL DE LUCRU AL COMISIEI JUDEJENE SI AL COLECTIVULUI DE
LUCRU

Art. 9. (1) Comisia judeteana se convoaca, de regula, lunar, ori de cate ori este nevoie de catre
subprefectul judetului, Tn calitatea sa de secretar al comisiei.
(2) Convocarea membrilor Comisiei judetene de fond funciar se face telefonic.
Art. 10. Dosarele persoanelor Tndreptatite precum si divergentele produse si consemnate la
nivelul comisiilor locale.Tmpreuna cu documentatia necesara, Tnaintate si prezentate spre
aprobare si validare comisiei judetene sunt Tnregistrate la Registratura Institutiei Prefectuluijudetul lasi si sunt repartizate de catre seful serviciului juridic, functionarilor publici cu atributii
prevazute Tn fisa postului Tn domeniul aplicarii legilor de restituire a proprietatilor, membrii Tn
Colectivul de lucru.
Art. 11. (1)ln cadrul sedintei Comisiei judetene, propunerile de validare/invalidare Tnaintate de
comisiile locale si care au fost verificate de functionarul din cadrul colectivului de lucru, caruia i
s-a repartizat lucrarea, fiind Tnscrise pe ordinea de zi a Comisiei judetene, cu aprobarea
subprefectului judetului, vor fi analizate tinandu-se cont de observatiile facute de colectivul de
lucru sau membrii comisiei judetene de fond funciar.Observatiile facute de colectivul de lucru vor
fi consemnate Tntr-un referat semnat de persoana care a analizat dosarul.
(2)Documentatiile incomplete si cele care nu respecta prevederile legale precum si
prevederile prezentului regulament vor fi returnate reprezentantilor Comisiilor locale prin posta
sau direct pe baza de semnatura.Returnarea se va face prin adresa scrisa Tn care vor fi indicate
motivele returnarii.

Art. 12. In vederea validarii/invalidarii propunerilor comisiilor locale,Comisia judeteana adopta
hotarari cu votul majoritatii membrilor, iarm caz de paritate de voturi, votul Presedintelui decide.
Art. 13. Hotararile Comisiei judetene se vor consemna Tntr-un proces-verbal semnat de toti
membrii prezenti.

CAPITOLUL 3
VALIDAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PENTRU TERENURI
SOLICITATE A Fl RECONSTITUITE IN TERMENELE LEGALE

Art. 14. (1) Documentatia ce se va transmite in vederea validarii dreptului de
proprietate,conform legilor de restituire a proprietatilor, va cuprinde:
a) Hotararea comisiei locale, semnata de toti membrii acesteia sau hotararea semnata de
presedinte si secretar plus extras din procesul verbal de sedinta, certificat pentru
conformitatea cu originalul,prin care se aproba cererea persoanei Tndreptatite si Tn care
vor fi consemnate Tndeplinirea conditiilor prevazute la art.9 alin.(4) si(5) din Legea
18/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,precum si la art.6 din
Legea 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare
b) Anexa propusa pentru validare sau atunci cand este cazul, extras din anexa, semnata
de toate persoanele abilitate, conform prevederilor legale.ln cazul Tn care una dintre
persoanele abilitate refuza semnarea anexei.se va consemna pe anexa motivul
refuzului.
c) Referatul Comisiei locale,semnat de toti membrii cu privire la situatia juridica a terenului
pentru amplasamentul propus cu referire la vechiul amplasament, Tn care se va
mentiona si inexistenta vreunui litigiu cu privire la amplasamentul propus,Tnsotit de
schita amplasamentului terenului solicitat sau orice alte acte din care sa rezulte
identificarea vechiului amplasament solicitat.Referatul va contine precizari cu privire la
motivele pentru care nu este posibila retrocedarea pe vechiul amplasament cand se
propune un alt amplasament si va preciza persoanele care ocupa legal vechiul
amplasament solicitat precum si actele detinute de aceste persoane si va fi Tnsotit de
acceptul fostului proprietar sau al mostenitorilor acestuia, consemnat Tn scris pentru
punerea Tn posesie pe un alt amplasament cand vechiul amplasament este atribuit legal
altor persoane.
Atribuirea terenurilor agricole pe alte amplasamente decat vechiul amplasament se va
face Tn ordinea de Tnregistrare a cererilor si cu respectarea stricta a prevederilor art. 12 alin.1 din
Legea 165/2013.
Atribuirea terenurilor forestiere pe alte amplasamente decat vechiul amplasament se va
face cu respectarea stricta a prevederilor art. 18 din Normele de aplicare a Legii 165/2013
arobata prin HG 401/2013.
d) Dovada ca amplasamentul propus constituie rezerva comisiei locale de fond
funciar.Tnscrisa Tn Coloana 2 din Anexa 7 la Normele aprobate prin HG 401/2013,
identificata Tn perimetrele reprezentate cu culoare rosie Tn anexa 9-grafica la normele
aprobate prin H.G. 401/2013.
e) In situatia Tn care suprafata propusa spre validare nu este inclusa Tn suprafata
retrocedabila inventariata la Legea 165/2013, comisia locala va Tntocmi un Referat
semnat de toti membrii, Tn care se vor arata motivele pentru care aceste suprafete nu
au fost inventariate potrivit Legii 165/2013.
f) Cererea persoanei Tndreptatite adresata Primariei.Tnsotita de toate actele doveditoare
depuse care au stat la baza solutionarii cererii (acte de proprietate:copia CF Tn
Tntregime-coala A,B,C, traducerea legalizata a acesteia daca se impune, cerere de
intrare Tn CAP, acte oficiale de preluare de catre stat, contracte de vanzare cumparare,
hotarari de Tmproprietarire certificate de Arhivele Nationale, declaratii de recunoastere a
limitelor proprietatilor de catre vecini, certificat de mostenitor, hotarare judecatoreasca,
daca exista;Tn toate cazurile, certificat de nastere, certificat de deces al autorului, Tn

cazul mostenitorilor, precum si orice alte acte din care sa rezulte dreptul de proprietate
asupra terenului solicitat,certificate de secretarului UAT precum si orice Tnscrisuri
doveditoare)
g) Copia filei din registrul special al cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate de
la primarie, parafat, numerotat si sigilat, in care sunt mregistrate, in ordine
cronologica,cererile depuse de persoanele Tndreptatite, Tn vederea verificarii respectarii
principiului solutionarii cererilor Tn ordinea de Tnregistrare a acestora.
Comisia locala Tsi va asuma printr-un raport ca analiza cererii care face obiectul
dosarului respecta ordinea solutionarii cererilor.
h) Declaratia persoanelor fizice/juridice Tn care se va mentiona suprafata de teren agricol,
sau forestier deja reconstituita Tn baza legilor fondului funciar, Tn una sau mai multe
locatii, dupa autor sau daca este cazul de la mai multj autori detaliind pe fiecare Tn
parte. Persoanele fizice vor face declarajia pe propria raspundere, iar persoanele
juridice, prin reprezentantii lor.
i)
Dovada ca amplasamentul propus face parte din rezerva comisiei locale de fond
funciar, identificata Tn perimetrele reprezentate cu culoare rosie la anexele Tntocmite
conform Legii 165/2013, HG 401/2013. In situatia Tn care suprafata propusa spre
validare nu este inclusa Tn suprafata retrocedabila inventariata la Legea 165/2013, cu
modificarile si completarile ulterioare, comisia locala va Tntocmi un referat, semnat de
toti membrii comisiei, Tn care vor arata motivele pentru care aceste suprafete nu au fost
inventariate.
j) In cazul terenurilor forestiere pentru care dreptul de proprietate a fost reconstituit
anterior si se solicita doar validarea amplasamentului, se vor Tnainta Tn mod obligatoriu
pe langa documentele care dovedesc vechiul amplasament §i anexele Tn original
Tntocmite la nivel de unitate amenajistica.
k) Pentru suprafe^ele la care reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut pe un UAT,
iar ulterior Tn urma identificarii vechiului amplasament si efectuarii masuratorilor s-a
constatat ca acesta se identified pe mai multe UAT-uri din cadrul aceluiasj judet,
comisia locala unde s-a depus cererea de retrocedare sj unde s-a facut reconstituirea,
va Tnstiinta si celelalte comisii locale implicate, care vor Tntocmi si Tnainta simultan prin
grija primei, documentatii §i anexe separate Tn vederea validarii amplasamentului,
urmand ca fiecare sa Tntocmeasca ulterior documentatia Tn vederea emiterii titlului de
proprietate"
(2) Documentatia Tnaintata Comisiei judetene va fi Tndosariata, Tnscrisurile din dosar
fiind asezate si numerotate Tn ordinea de la alin.(1) iar copiile vor fi certificate prin
semnatura si stampila pentru conformitate cu originalul de catre secretarul UAT.Prima fila
din dosar va fi data de un opis Tn care se vor mentiona toate actele care contin dosarul Tn
ordinea precizata anterior cu precizarea filei la care se afla Tndosariat fiecare.Pentru cazul
Tn care, la acelasi dosar,se vor depune acte ulterior acestea vor fi Tnsotite de un opis
suplimentar.
(3) Functionarul din colectivul de lucru care a primit lucrarea va Tntocmi referatul care
va fi prezentat comisiei judetene de fond funciar.
CAPITOLUL 4
PRELUAREA TERENURILOR DE LA AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
Art . 15. (1)ln situatia Tn care obiectul reconstituirii dreptului de proprietate Tl constituie
teren aflat Tn administrarea Agentiei Domeniilor Statului (A.D.S.), Tnscris Tn situatia cu
disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ teritoriala Tntocmita Tn conformitate cu
art.9 alin.2 din Legea 165/2013, Comisia judeteana, va adresa o cerere la ADS prin care
solicita punerea la dispozitia comisiei locale de fond funciar a terenurilor care pot face
obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.
(2)Cererea Comisiei judetene de fond funciar se transmite Tnsotita de tabelul
nominal prevazut Tn anexa 10 la HG 401/2013, hotararea Comisiei judetene de validare a
Tntinderii dreptului de proprietatesi a amplasamentului pe care urmeaza a fi puse Tn posesie
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persoanele Tndreptatite, procesul de delimitare a suprafetelor care vor face obiectul
reconstituirii dreptului de proprietate Tnsotit de fisa suprafetelor si planurile cadastrale
pentru amplasamentele sau schitele de amplasament.
(3) Procesul verbal de delimitare a suprafetelor care vor face obiectul reconstituirii
dreptului de proprietate, fisa suprafetelor si planurile cadastrale pentru amplasamente sau
schitele de amplasament vor fi semnate de primar, prefect, reprezentantul teritorial al ADS
lasi si reprezentantul OCPI lasi.
(4) Pentru procesul verbal de delimitare odata Tntocmit se va solicita de catre
Agentia Domeniilor Statului, Reprezentanta lasi, acordul prealabil in scris al ADS Bucuresti
referitor la existenta terenurilor Tn administrarea ADS iar dupa ce acesta este avizat de
toate institutiile implicate se va valida prin hotarare de Comisia judeteana.
Art. 16. Agentia Domeniilor Statului preda prin protocol de predare preluare comisiilor
locale de fond funciar terenurile agricole a caror retrocedare se solicita Tn conformitate cu
prevederile Legii 18/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii
169/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 247/2005
Art. 17. Documentatia Tnaintata de catre Agentia Domeniilor Statului, Reprezentanta lasi
Tn vederea verificarii la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi va cuprinde
a) Anexele Tntocmite conform Regulamentului aprobat prin HG 890/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare precum si anexa 10 la HG 401/2013, semnate si stampilate pe
fiecare pagina de catre reprezentantul teritorial al ADS
b) Anexa de validare, Hotararea Comisiei judetene de fond funciar pentru validarea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
c) Procesul verbal de delimitare a suprafetelor care fac obiectul reconstituirii dreptului de
proprietate, Tnsotit de fisa suprafetelor, semnate si stampilate pe fiecare pagina de
primar si reprezentantul teritorial al ADS lasi.
d) Plan de amplasament si delimitare al imobilului realizat Tn sistem de coordonate
STEREO70, Tn format analogic si digital, pe care se realizeaza identificarea
amplasamentului ( nr. tarla, nr. parcela, vecinatati, suprafete, inventar de coordonate),
Tntocmit de catre o persoana fizica/juridica autorizata sa execute lucrari de cadastru,
conform Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, Tnsusit prin semnatura
si stampila de presedintele comisiei locale de fond funciar;
e) Planurile cadastrale la scara 1:5000 sau 1:10000, cu raportarea geometriei
amplasamentului stabilit pentru terenurile retrocedate vizate de primar, reprezentantul
teritorial al ADS lasi , anexele 1 si 2 la Legea 165/2013 vizate de catre Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi
f) Declaratia ADS -Reprezentanta lasi prin care se confirma faptul ca persoanelor carora li
se reconstituie dreptul de proprietate sunt Tndreptatite a primi suprafetele de teren si
acestea nu fac obiectul unei duble reconstituiri.
g) Declaratia Comisiei locale de fond funciar ca s-au respectat prevederile art. 12 din
Legea 165/2013, inclusiv Tn privinta datei depunerii cererilor de catre persoanele
Tndreptatite
h) Copie dupa inventarul Agentiei Domeniilor Statului actualizat si semnat de catre
reprezentantul ADS lasi
Documentatjia Tnaintata de Comisia judetjeana de fond funciar, Tn vederea Tntocmirii
protocolului de predare-preluare a unui teren agricol de la Agenda Domeniilor Statului catre
comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar, va confine urmatoarele:
a) cererea Comisiei judetjene de fond funciar sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, privind
punerea la dispozitjie a terenului. In cerere se face mentjiunea privind parcurgerea ordinii de
optiune prevazute de art. 12 din Legea nr. 165/2013;
b) anexele Tntocmite conform Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile §i
functjionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a
modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum §i punerea in posesie a
proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005, cu modificarile si completarile

ulterioare, precum §i anexa nr. 10, semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre
reprezentantul teritorial al Agentyei Domeniilor Statului;
c) hotararea Comisiei judetjene de fond funciar pentru validarea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole si a amplasamentului acestora;
d) procesul-verbal de delimitare a suprafet;elor care fac obiectul reconstituirii dreptului de
proprietate, Tnsotjit de fisa suprafetjelor, semnate si stampilate pe fiecare pagina de primar,
prefect, Oficiul de Cadastru §i Publicitate Imobiliara §i reprezentantul teritorial al Agent;iei
Domeniilor Statului;
e) Plan de amplasament si delimitare al imobilului realizat in sistem de coordonate
STEREO70, Tn format analogic si digital, pe care se realizeaza identificarea amplasamentului
(nr. tarla, nr. parcela, vecinatati, suprafete. inventar de coordonate), Tntocmit de catre o
persoana fizica/juridica autorizata sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului Directorului
General al ANCPI nr. 700/2014, Tnsusit prin semnatura si stampila de presedintele comisiei
locale de fond funciar, vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
f) planurile cadastrale, la scara 1:5000 sau 1:10000, cu raportarea geometriei
amplasamentului stabilit pentru terenurile retrocedate, vizate de primar, prefect, reprezentantul
teritorial al Agent;iei Domeniilor Statului si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Art. 18. In situatja Tn care terenul destinat restituirii este pus la dispozitie pe raza unei alte
unitati administrativ-teritoriale decat cea notificata,Comisia judeteana de fond funciar lasi adopta
o hotarare de radiere si Tnscriere pe raza comunei unde urmeaza sa se faca punerea Tn posesie,
Tn baza documentatiei Tntocmita de catre Comisia locala de fond funciar pe raza careia
persoana are reconstituit dreptul de proprietate care va cuprinde:
1. Referatul Comisiei locale de fond funciar, Tn care sa se mentioneze faptul ca s-au
respectat prevederile art. 12 din Legea 165/2013 care mentioneaza
(1) In situatja Tn care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este
posibila, dupa validarea Tntinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond
funciar sau, dupa caz, de catre Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, fostului
proprietar sau mostenitorilor acestuia li se atribuie un teren pe un alt amplasament, Tn
urmatoarea ordine:
a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar;
b) pe terenurile proprietate publica, trecute, Tn conditjile legii, Tn proprietatea privata a statului,
sau pe terenurile proprietate privata a statului, care au fost administrate pe raza unitatii
administrativ-teritoriale de institute, de statjuni de cercetare ori de alte institutii publice;
c) pe terenurile proprietate publica, trecute, Tn conditiile legii, Tn proprietatea privata a statului,
sau pe terenurile proprietate privata a statului, care au fost administrate de institute, de statjuni
de cercetare ori de institutii publice pe raza localitatilor Tnvecinate, aflate Tn acelasi judet;
d) pe terenurile ocupate de izlazuri.
(2) Pentru terenurile prevazute la alin. (1) lit. d), regimul juridic sj categoria de folosinta se
pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii sj Dezvoltarii Rurale §i cu
acordul cetatenilor cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala, acord exprimat Tn urma
organizarii unui referendum local, potrivit legii, Tn termenul prevazut la art. 6 alin. (1).
(3) Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face Tn ordinea de Tnregistrare a cererilor
inhale de restituire, cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren prevazute la alin. (1).
FostuI proprietar sau mostenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond
funciar sau din izlazul comunal, propus Tn vederea restituirii.
2.corespondenta cu comunele Tnvecinate cu privire la terenurile disponibile retrocedarii
3.Hotararea Comisiei judetene de fond funciar lasi prin care s-a reconstituit dreptul de
proprietate, eliberata din arhiva Institutiei Prefectlui judetului lasi
4 .Anexa de validare
5. Adresa ADS, Reprezentanta lasi prin care se propune un amplasament pe un alt UAT
decat eel validat initial, motivat de faptul ca nu mai are teren la dispozitie pe raza teritoriala a
comunei unde este validata persoana Tndreptatita.
S.AcceptuI persoanei/persoanelor validate Tn anexa corespunzatoare privind
amplasamentul propus
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Declaratia Comisiei locale de fond funciar din care sa rezulte ca suprafetele de
teren solicitate nu fac obiectul dublei reconstituiri Tn favoarea acelurasi beneficiar.
Hotararea Comisiei judetene de fond funciar va fi comunicata, Tn vederea ducerii
la Tndeplinire la OCPI lasi, ADS, Reprezentanta lasi, Comisia locala de fond funciar pe raza
careia este persoana validata, Comisiei locale de fond funciar pe raza careia urmeaza sa
primeasca terenul.
Comisia locala de fond funciar pe raza careia urmeaza sa se predea terenul va
Tntocmi procesul verbal de delimitare.
Dupa verificarea si semnarea procesului verbal de delimitare de catre Comisia
locala de fond funciar, ADS, Reprezentanta lasi si OCPI lasi, acesta va fi Tnaintat de catre ADS,
Reprezentanta lasi la Comisia judeteana Tn vederea validarii.

CAPITOLUL 5
EMITEREA TITLURILOR DE PROPRIETATE
Art. 19. Pentru emiterea titlurilor de proprietate, comisiile locale vor inainta catre OCPI lasi o
documentatie care va cuprinde:
• pentru terenurile agricole :
1. Adresa nominala de Tnaintare catre OCPI la§i Tnsotjta de un opis al documentelor
anexate;
2. Procesul verbal de punere Tn posesie Tntocmit fara modificari sau §tersaturi, Tn care se va
completa numele si prenumele corect conform actului de identitate, initiala tatalui, CNPul, domiciliul, anexa si pozijia validata, legea care a stat la baza retrocedarii terenului,
conform anexei 19 din H.G. 890/2005, cu modificarile §i completarile ulterioare;
3. Procesul verbal de punere Tn posesie va fi semnat de catre persoana validata iar Tn cazul
Tn care aceasta se afla Tn imposibilitatea de a semna se va proceda conform art. 34, alin.
6 din H.G. 890/2005 "Persoanele care din diferite motive sunt Tn imposibilitate de a se
prezenta la data punerii Tn posesie pot Tmputernici prin procura speciala si autentica, cu
men^iunea expresa "Pentru punere Tn posesie", alte persoane, care vor semna procesulverbal de luare Tn primire a terenului". Daca persoana validata este decedata, procesul
verbal de punere in posesie va fi semnat de catre mostenitorii acestuia;
4. Act identitate al titularului sau certificat deces sj dovada calitatii de mostenitor a
persoanei care semneaza fisa de punere Tn posesie, dupa caz;
5. Adeverin|a de proprietate;
6. Copii dupa anexa validata/ordinul / hotararea / decizia Comisiei judetene de fond funciar
lasi/Prefectului judetului lasi, dupa caz, eliberate din arhiva Institutiei Prefectului judetului
lasi, certificate pentru conformitate de catre secretarul UAT-ului;
7. Plan de amplasament si delimitare al imobilului realizat in sistem de coordonate
STEREO70 in format analogic si digital, pe care se realizeaza identificarea
amplasamentului(nr. tarla, nr. parcela, vecinatati, inventar de coordonate), intocmit de
inspectorul/referentul de specialitate din cadrul CLFF, insusit prin semnatura si stampila
de presedintele Comisiei locale de fond funciar.
8. Planuri parcelare intocmite conform Cap. IV, pct.4.4.3 din ODG al ANCPI nr.700/2014,
sau plan parcelar Tntocmit conform art.27, alin.1 si 2 din Lg. 18/1991, cu modificarile si
completarile ulterioare, vizate si stampilate de presedintele, secretarul si membrii
Comisiei Locale de Fond Funciar, avand mentionate numarul tuturor parcelelor, tarlaua,
dimensiunile, vecinatati, categorii de folosinta etc. conform indrumarilor OCPI lasi;
Pentru cazul cand nu exista posibilitatea finalizarii unui plan parcelar, se va Tntocmi
extras de plan parcelar, care va fi intocmit sub forma planului de incadrare in tarla,
prevazut in ODG al ANCPI nr. 700/2014, cu reprezentarea grafica a tuturor schitelor
cadastrale cu numar cadastral atribuit, respectiv a amplasamentului pentru care s-a emis
proces verbal de punere in posesie, continand dimensiunile clare pe tot conturul parcelei,
distante fata de elementele fixe existente in teren;
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Planul parcelar sau extrasul de plan parcelar, vor fi depuse atat in format analogic cat si
digital.
9. Protocol de predare preluare cu ADS in cazul in care terervul a apartjnut A.D.S. sau alta
dovada ca terenul este la dispozijia Comisiei locale fond funciar, acolo unde este cazul pentru anexele 19, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38 etc... din Regulamentul de aplicare a legilor
fondului funciar;
lO.Hotarare judecatoreasca definitive! si irevocabila, dupa caz, in original sau copie
certificate;
11. Daca punerea in posesie se realizeaza pe un amplasament atribuit anterior in alt titlu de
proprietate ce a fost anulat se va solicita O.C.P.I, lasi, B.C.P.I. Pascani, B.C.P.I.
Raducaneni, B.C.P.I. Harlau notarea nulita^ii sj se va anexa Tncheierea de notare a
nulitatji titlului de proprietate;
12. In cazul in care se atribuie in proprietate o suprafata partiala decat suprafata validata se
va anexa documentatiei un referat justificativ Tntocmit de catre Comisia locala de fond
funciar si declaratja notariala din partea titularilor sau a unuia dintre titularii dreptului de
proprietate prin care accepta suprafata diminuata. Declaratja va cuprinde numele si
prenumele persoanei validate, suprafata, anexa, pozitja, hotararea de validare si
suprafata acceptata;
13. In cazul Tn care s-au mai emis titluri de proprietate aceleiasi persoane se vor atasa
documentatiei copii certificate dupa anexele de validare si se va prezenta o balanta de
fond funciar pentru persoana Tn cauza;
14.Toate paginile vor fi numerotate, stampilate si semnate conform cu originalul si se vor
intocmi in 2(doua) exemplare, conform dispozitiilor HG 890/2005, Cap.V, art.36, alin.1.
15.Toate documentatiile vor fi insotite de un referat al CLFF, in care se va mentiona
corespondenta cu documentatia de inventariere a terenurilor in baza Lg. 165/2013,
respectiv anexa, pozitia din anexa, sectorul cadastral si balanta rezervei pe fiecare sector
in parte.
in situatia cand amplasamentul nu se identifies Tntr-un poligon de culoare rosie,
rezerva retrocedabila, considerate cu pozitionare incerta, CLFF va specifica Tn referat motivul
pentru care nu a fost inventariat amplasamentul propus, asumandu-si Tntreaga
responsabilitate asupra acestui aspect.

•

pentru terenurile forestiere:

1. Adresa nominala de Tnaintare catre OCPI lasj Tnsotita de un opis al documentelor
anexate;
2. Procesul verbal de punere in posesie Tntocmit fara modificari sau stersaturi, prevazut in
anexa nr. 44 din H.G. 890/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Tn care se va
completa numele tuturor mo§tenitorilor, urmate de initjala tatalui, de datele de identificare
ale fiecaruia dintre acestia ( B.I./C.I., seria, nr. CNP), amplasamentul silvic la nivel de
U.P. si unitate amenajistica cu Tnscrierea indicativului % Tn cazul Tn care se pune Tn
posesie doar parte a unei unitati amenajistice, indicativul ciocanului patrat si culoarea
vopselei folosite la delimitare daca este cazul ;
3. Procesul verbal de punere Tn posesie va fi semnat de catre persoana validata iar Tn cazul
Tn care aceasta se afla Tn imposibilitatea de a semna se va proceda conform art. 34, alin.
6 din H.G. 890/2005 "Persoanele care din diferite motive sunt Tn imposibilitate de a se
prezenta la data punerii Tn posesie pot Tmputernici prin procura speciala si autentica, cu
mentjunea expresa "Pentru punere Tn posesie", alte persoane, care vor semna procesulverbal de luare Tn primire a terenului". Daca persoana validata este decedata, procesul
verbal de punere in posesie va fi semnat de catre toti mostenitorii acestuia sau
Tmputernicitii lor;
4. Copii din arhiva, cu viza Institute! Prefectului judetului lasj, dupa anexa validata, avand
precizat amplasamentul silvic stabilit la nivel de unitate amenajistica §i/sau hotararea
Comisiei judetene de fond funciar lasj dupa caz,certificate pentru conformitate de catre
secretarul UAT-ului

5. Plan parcelar (conform Cap. IV, pct.4.4.3 din ODG al ANCPI nr.700/2014) elaborat pe
baza planurilor cadastrale, a planurilor amenajistice §i a masuratorilor topografice,
realizate Tn sistem de coordonate STEREO70, Tn format analogic sj digital, pe care se
realizeza identificarea amplasamentului, Tntocmit de inspectorul/referentul de specialitate
din cadrul CLFF sau de o persoana fizica autorizata sa efectueze lucrari de cadastru
conform Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107/2010, Tnsus.it prin semnatura de
presedintele CLFF, avand mentjonat: UAT-ul, U.P.-ul, u.a.-urile, tarlaua, numarul parcelei
cadastrale, dimensiunile, vecinatatile, categoria de folosinta etc. vizat sj stampilat de
primar, Directia Silvica - Ocolul Silvic din care face parte §i verificat tehnic de catre OCPI
lasi;
Planul va fi insotit de inventarul de coordonate aferent acestuia si de suprapunerea cu
harta amenajistica vizata de reprezentant al Ocolului Silvic din raza de competenta,
membru al CLFF.
6. Protocol de predare preluare/proces verbal de predare primire a terenului forestier de la
Regia Nationala a padurilor Directia Silvica lasi - Ocolul Silvic administratorul terenului la
comisia locala de fond funciar, pentru suprafetele care privesc reconstituirile pe anexa 15
la Legea 18/1991 si adresa de punere la dispozitie pentru restul suprafetelor de teren
forestier care se retrocedeaza Tn conditiile art.24 din Legea 1/2000 actualizata.
7. Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, in original sau copie dupa caz certificata
de catre Comisia locala de fond funciar;
8. Act identitate al titularului/titularilor sau certificat deces §i dovada calitatii de mos,tenitor a
persoanei care semneaza procesul verbal de punere Tn posesie, dupa caz;
9. Documentatia pentru emiterea titlului de proprietate pentru teren cu vegetate forestiera
se intocmeste si se Tnainteaza catre OCPI lasi in doua exemplare originale;
lO.Daca punerea Tn posesie se realizeaza pe un amplasament atribuit anterior Tn alt titlu de
proprietate anulat se va solicita O.C.P.I. lasj, B.C.P.I. Pa§cani, B.C.P.I. Raducaneni,
B.C.P.I. Harlau se va solicita notarea nulitatii §i se va anexa Tncheierea de notare a
nulitatii titlului de proprietate;
11. In cazul Tn care se atribuie Tn proprietate o suprafata partiala decat suprafata validata se
va anexa documentatiei un referat justificativ Tntocmit de catre Comisia locala de fond
funciar si declaratia notariala din partea titularilor sau a unuia dintre titularii dreptului de
proprietate prin care accepta suprafata diminuata. Declaratia va cuprinde numele si
prenumele persoanei validate, suprafata, anexa, pozitia, hotararea de validare §i
suprafata acceptata
12.Toate documentatiile vor fi insotite de un referat al CLFF, in care se va mentiona
corespondenta cu documentatia de inventariere a terenurilor in baza Lg. 165/2013,
respectiv anexa, pozitia din anexa si sectorul cadastral.
In situatia cand amplasamentul nu se identified Tntr-un poligon de culoare rosie, rezerva
retrocedabila, considerate cu pozitionare incerta, CLFF va specifica Tn referat motivul pentru
care nu a fost inventariat amplasamentul propus, asumandu-si Tntreaga responsabilitate
asupra acestui aspect.
Art. 20. Raportul de verificare
La finalul verificarilor de catre Oficiul de Cadastru va proceda la verificarea tehnica,
Tntocmind Tn acest sens un raport de verificare vizat si aprobat de conducerea institutiei. Dosarul
cu deficiente constatate Tn etapa de analiza s.i verificare este returnat solicitantului:
- Returnarea se face cu adresa de Tnaintare sau prin delegatul CLFF, Tn care neconformitatile
sunt prezentate Tn detaliu;
Art. 21. Redactarea Titlurilor de Proprietate la compartimentul Fond Funciar din cadrul
Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara
a) Redactarea TP. Daca Tn etapa de analiza §i verificare tehnica nu au fost identificate
neconformitati, sau acestea au fost solutionate Tn urma returnarii dosarului, se va redacta
si lista titlul de proprietate Tn aplicatia informatica DDAPT:
- Dupa redactare §i listare, TP va fi verificat tehnic din punct de vedere al corectitudinii
preluarii informatiilor din procesul verbal de punere Tn posesie;
b) Semnarea Titlurilor de Proprietate pentru terenuri cu vegetatie forestiera
- Adresa de Tnaintare catre Garda Forestiera Suceava.;
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-

Transmiterea TP catre Garda Forestiera Suceava;
Retur TP de la Garda Forestiera Suceava. catre OCPI, semnate sau nesemnate
urmare identificarii unor neconformitati;
- Daca TP se Tntoarce nesemnat de la Garda Forestiera Suceava., urmare identificarii
unor neconformitati, se reia procedura
- Adresa de Tnaintare catre Institutia Prefectului pentru TP semnate de Garda
Forestiera. $J OCPI;
- Transmiterea TP catre Institutia Prefectului.
c) Semnarea Titlurilor de Proprietate pentru terenuri agricole
Adresa de inaintare catre Institutia Prefectului;
Art. 22. Eliberare si arhivare TP
- Preluare TP semnate de catre Institutia Prefectului.
- Separarea formularului OCP (partea nedetasabila) de formularul care se elibereaza
(partea detasabila)
- Scanare §i integrare TP Tn aplicatja informatica DDAPT.
- Validare TP Tn aplicatja informatica DDAPT.
- Eliberarea TP delegatului comisiei locale sau catre persoana Tmputernicita, pe baza de
semnatura Tn Registru Intern.
- Arhivarea formularului OCPI Tn arhiva.
- Operatiunea de Tnmanare a TP va fi consemnata de catre Comisia locala de fond funciar
Tntr-un registru special care va contine:numele si prenumele titlularului, numarul titlului de
proprietate , semnatura primitorului si rubrica de observatii.
- In situatia Tn care pe titlul de proprietate sunt Tnscrisi mai multi proprietari, pozitia din
registru va confine numele tuturor proprietarilor si semnatura acestora
- In situatia Tn care se prezinta Tn vederea Tnmanarii titlului de proprietate un singur
proprietar din cei Tnscrisi pe titlu de proprietate, acesta va putea ridica titlul de proprietate
doar Tn baza unei procuri notariale data de ceilalti proprietari, urmmd ca la rubrica
observatii sa se Tnscrie nr. actului notarial.
- In cazul Tn care persoanele Tndreptatite urmarea comunicarii Tn scris cu confirmare de
primire la data si locul unde s-au efectuat punerea Tn posesie si Tntocmirea procesului
verbal s-a facut Tn prezenta unor martori, titlul de proprietate si procesul verbal se
comunica de catre CLFF prin posta , cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.
CAPITOLUL 6
ELIBERAREA DE DUPLICATE A TITLURILOR DE PROPRIETATE
Art. 23. Documentatia necesara eliberarii duplicatelor titlurilor de proprietate de catre Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi , in cazul pierderii sau distrugerii acestora, va cuprinde
urmatoarele:
a) Cerere tip;
b) Adeverinta de la primaria de unde s-a ridicat titlul de proprietate initial in care se va
specifica pozitia din anexa validata de catre Comisia Judeteana cu mentiunea pentru
emitere duplicat.
c) Anexa la Legea 18/1991 sau HCJFF de validare la Legea nr. 247/2005 sau Legea nr.
1/2000 eliberata de Institutia Prefectului Judetului lasi;
d) Monitorul oficial cu anuntul de pierdere/distrugere in original;
e) Declaratje notariala pe proprie raspundere privind posesia s.i pierderea titlului de
proprietate al carui duplicat se solicita data de titularii Tnscrisi Tn titlul de proprietate sau de
toti mostenitorii celui/celor Tnscrisi Tn titlul de proprietate.
f) Actele de stare civila ale celor care dau declaratia notariala mai sus aratata, iar Tn cazul
mos.tenitorilor dovada calitatii acestora prin certificate de mo§tenitor sau certificat de
calitate de mo§tenitor;
g) Procura notariala - dupa caz;
h) Copie conform cu originalul dupa titlul de proprietate pierdut sau distrus eliberata de
OCPI lasi in baza cererii tip si a dovezii achitarii tarifului de 10 lei;
i) Dovada achitarii tarifului de 10 lei pentru eliberarea duplicatulului
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Intreaga documentatie se va depune de solicitant la Comisia locala de fond funciar.
Aceasta va fi Tnaintata catre OCPI, iar dupa solutionare duplicatul va fi ridicat si eliberat de
CLFF solicitantului.

CAPITOLUL 7
ANULAREA , REVOCAREA, MODIFICAREA TITLURILOR DE PROPRIETATE
Art. 24. (1) Anularea unui titlu de proprietate se face prin intermediul OCPI lasi numai Tn baza
unei hotarari judecatoresti definitive si a hotararii Comisiei judetene prin care se ia act de
anularea titlului de catre instanta de judecata.
(2) Prin exceptie, Comisia judeteana de fond funciar lasi poate anula titlul de proprietate
Tn situatia Tn care unei persoane careia i s-a reconstituit dreptul de proprietate i s-au emis 2 titluri
de proprietate Tn temeiul aceleiasi validari a Comisiei judetene de fond funciar
(3) Astfel, Comisia judeteana de fond funciar lasi va proceda la anularea titlului de
proprietate care este emis titularului/titularilor, la solicitarea acestora, care prezinta pentru
aceiasi validare doua titluri de proprietate pe acelasi amplasament, Tn baza documentatiei
Tntocmita de catre Comisia locala de fond funciar.
Documentatia privind anularea titlului de proprietate va fi Tntocmita de catre Comisia
locala de fond funciar si va cuprinde:
a) cererea tittularului adresata Comisiei locale de fond funciar pe raza careia este situat
terenul Tnscris Tn titlul de proprietate a carui nulitate se solicita
b) titlurile de proprietate Tn original
c) copii conform cu originalul dupa anexele validata/ordinul / hotararea / decizia Comisiei
judetene de fond funciar lasJ/Prefectului judetului lasi, dupa caz, din arhiva Institutiei
Prefectului judetului lasi, fisele de punere Tn posesie din arhiva OCPI lasi
d) referatul Comisiei locale de fond funciar din care sa rezulte exstenta situatiei
prevazuta la art.27 alin.3
e) certificatul de sarcini
f) declaratia autentificata a titularului sau a unuia dintre titularii Tnscrisi Tn titlul de
proprietate din care sa rezulte ca respectivul titlul de proprietate nu este intrat Tn circuitul civil
prin acte de vanzare cumparare sau Tn alt mod
(4) Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu Tn locul celui anulat sau, dupa
caz, va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind masurile pentru
finalizarea procesului de restituire, Tn natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv
Tn perioada regimului comunistm Romania.
(5) Persoana care solicita anularea unui titlu de proprietate este obligata sa depuna la
comisiile de fond funciar titlul de proprietate, Tn original, Tn vederea anularii.
In cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii a doua
sau mai multor titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente, Comisia judeteana de fond
funciar lasi este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor emise ulterior
primului titlu,cu conditia ca acestea sa nu fi intrat Tn circuitul civil prin acte de vanzare cumparare
si sa dispuna emiterea unui nou titlu Tn locul celui anulat sau dupa caz va propune acordarea de
masuri compensatorii potrivit Legii 165/2013, Tn conditiile art.51 alin.2 si 3 din Legea 18/1991
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost introduse prin Legea
165/2013.
fn acest caz, documentatia privind anularea titlului de proprietate va fi Tntocmita de
catre Comisia locala de fond funciar si va cuprinde:
1. titlurile de proprietate Tn original
2. copii conform cu originalul dupa anexele de validare/ordinul/hotararea/decizia
Comisiei judetene de fond funciar lasi/Prefectului judetului lasi din arhiva Institutiei
Prefectului judetului lasi, fisele de punere Tn posesie,
3. referatul Comisiei locale de fond funciar din care sa rezulte existenta situatiei
prevazuta la alin.lsau 2
4. declaratia autentificata a titularului sau a unuia dintre titularii Tnscrisi Tn titlul de
proprietate a carui nulitate se solicita din care sa rezulte ca respectivul titlul de
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proprietate nu este intrat Tn circuitul civil prin acte de vanzare cumparare sau Tn alt
mod
5. adresa emisa de OCPI privind existenta suprapunerii Tnscrisa Tn titlurile de
proprietate
6. certificat de sarcini
Persoana care solicita anularea unui titlu de proprietate este obligata sa depuna la Oficiul
de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi titlul de proprietate Tn original Tn vederea anularii.
Art. 25. Revocarea titlurilor de proprietate se poate face de Comisia judeteana la cererea
motivata a titularului Tnscris Tn titlul de proprietate sau la propunerea motivata a Comisiei locale
de fond funciar, Tn situatia Tn care s-au emis titluri de proprietate altor persoane pe vechile
amplasamente ale fostilor proprietari, care, anterior emiterii acestor titluri au primit adeverinte de
proprietate si se afla Tn posesia terenurilor, Tn conditiile art.27 alin 2 A 2 din Legea 18/1991,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Comisia locala de fond funciar care identified situatia prevazuta la art.27 alin 2, indice
2 din Legea 18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare va Tntocmi
documentatia pe care o va Tnainta Comisiei judetene de fond funciar si va cuprinde:
- adeverinta de proprietate emisa de Comisia locala de fond funciar Tnsotita de anexa
de validare din arhiva Comisiei judetene de fond funciar lasi
- fisa de punere Tn posesie, act care atesta posesia terenului astfel cum prevede art.27
alin.2 indice 2 din Legea 18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- referatul Comisiei locale de fond funciar cu referire la intrarea sau nu Tn circuitul civil a
titlului de proprietate a carei revocare se solicita, fiind verificate Tn acest sens
Tnscrisurile existente Tn primarie (registrul agricol, registrul fiscal,etc). Referatul va
contine date privind amplasamentul Tnscris Tn titlul de proprietate si cauzele pentru
care se propune revocarea
- copia conform cu originalul dupa titlul de proprietate a carui revocare se solicita
precum si documentatia aferenta acestuia
Art. 26. Modificarea/Rectificarea titlurilor de proprietate se va face astfel :
(1) Oficiul de Cadastru sj Publicitate Imobiliara lasj va proceda direct, fara adoptarea
hotararii Comisiei judetene de fond funciar, la Tndreptarea erorilor materiale din titlurile de
proprietate care contjn erori materiale provenite din documentatiile Tntocmite de comisiile locale
de fond funciar sau din transcrierea eronata a datelor din procesele-verbale de punere Tn
posesie.fisele de punere Tn posesie, partea nedetasabila a titlului de proprietate aflate Tn arhiva
O.C.P.I, sau din documentele care au stat la baza punerii Tn posesie si se refera la:
a) erori de scriere a numelui si prenumelui ori a initjalei tatalui titularului/titularilor sau
defunctului, mentjonarea gres.ita a codurilor numerice personale ale titularilor/mostenitorilor,
precum §i erori cu privire la inversarea mos,tenitorului/mostenitorilor cu defunctul/defunc|ii fata de
procesul verbal de punere Tn posesie ,anexele de validare, partea nedetasabila a titlului de
proprietate
b) erori cu privire la numarul de tarla/parcela, numar unitate amenajistica (UA)/unitate de
productje (UP);
c) erori cu privire la vecinatati;
d) erori ale suprafetelor parcelelor, fara modificarea suprafetei total atribuite
e) alte erori cu privire la identificarea cadastrala a parcelei, fara afectarea amplasamentului si a
suprafetei.
In cazul in care eroarea materiala se identified cu una dintre situatiile prevazute la alin.l
cererile de indreptare a erorilor se pot solutiona in baza urmatoarelor documente:
1.cererea solicitantului, persoana Tnscrisa Tn titlul de proprietate /mostenitorii acesteia care
trebuie sa indice obligatoriu numarul si data emiterii titlului de proprietate supus corectarii
depusa la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi
2.referatul Comisiei locale de fond funciar
3.referatul de Tndreptare de eroare materiala Tntocmit de inginerul sef si aprobat de director,
care trebuie sa contina numarul si data hotararii Comisiei judetene de fond funciar/anexa de
validare Tn baza caruia a fost emis titlul de proprietate supus corectarii, eroarea materiala si
continutul corectarii
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4. anexa de validare si Hotararea Comisiei judetene de fond funciar privind validarea
dreptului de proprietate eliberate de catre Institutia Prefectului judetului lasi
5.titlul de proprietate Tn original
6. certificat de sarcini
(2) Titlurile intrate Tn circuitul civil si cele grevate de sarcini nu fac obiectul rectificarii
pe cale administrative, acestea fiind de competenta instantelor de judecata.
Pentru titlurile de proprietate care au la baza anexe de validare cu suprafete mai
mici decat cea Tnscrisa Tn titlul de proprietate sau Tn cazul Tn care suprafata de teren
inscrisa Tn titlul de proprietate nu a fost validata de catre Comisia judeteana de fond
funciar si a carui rectificare se solicita potrivit prezentei hotarari, primarul comunei pe
raza careia se afla suprafata de teren va sesiza instanta de judecata potrivit art.Ill din
Legea 169/1997 pentru a intra Tn legalitate.
Art.27 (1) Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi va proceda la modificarea titlurilor
de proprietate, Tn temeiul hotararii Comisiei judetene de fond funciar .conform art.59 indice 1
alin.2 din Legea 18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art.235 alin.3 din
Ordinul 700/2014 daca se refera la
1. modificari ale numarului tarlalei/ parcelei
2. modificarea numelui autorului dreptului de proprietate, Tn conformitate cu actele de stare
civila
3. modificarea vecinatatilor fara afectarea amplasamentului
4. modificarea suprafetelor parcelelor fara modificarea suprafetei totale
(2) Pentru cazurile prevazute la alin.1 comisia locala de fond funciar va depune la Oficiul
de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi un dosar cu sina, cu documentatia Tn 2 exemplare si
Tndosariata Tn ordinea punctelor urmatoare
1. adresa de Tnaintare si un opis al documentelor depuse la OCPI lasi prevazute de
prezenta hotarare
2. cererea persoanei Tndreptatite(persoana Tnscrisa Tn titlul de proprietate sau
mostenitorul/mostenitorii acesteia) care trebuie sa indice obligatoriu numarul /data emiterii
titlului de proprietate supus corectarii precum si modificarile care se vor efectua
3. referatul comisiei locale de fond funciar Tn care se justifica necesitatea modificarii titlului
de proprietate, respective Tncadrarea Tn una din situatiile prevazute la art.235 alin.3 din
Ordinul Directorului General al ANCPI nr.700/2014 precum si una din situatiile prevazute
Tn prezenta hotarare.CLFF va solicita prin referat doar modificarile prevazute Tn cererea
proprietarului si Tsi va asuma Tntreaga responsabilitate ca prin modificarea solicitata nu
este schimbat amplasamentul de la punerea Tn posesie initiala si comisia locala Tsi asuma
ca nu vor crea litigii cu vecinii, conform art.5 din HG 890/2005.
4. plan de amplasament si delimitare al imobilului realizat Tn sistem de coordonate
STEREO70, Tn format analogic si digital, pe care se realizeaza identificarea
amplasamentului (nr. Tarla, nr. Parcela, vecinatati, suprafete, inventar de coordonate) ,
Tntocmit de catre o persoana fizica sau juridica autorizata sa execute lucrari de cadastru,
conform Ordinului Directorului General al ANCPI nr.700/2014, Tnsusit prin semnatura si
stampila de presedintele comisiei locale de fond funciar
5. Tn situatia Tn care se modifica identificatorii cadastrali din cadrul amplasamentului(nr.
tarla, nr. parcela), acestia vorfi determinati prin raportarea geometriei imobilului/imobilelor
pe planul cadastral intravilan/extravilan la nivelul fiecarui uat
6. declaratia autentica, data Tn fata unui notar public, a titularului/titularilor dreptului sau a
Tmputernicitilor legali ai acestora prin care se accepta si recunosc amplasamentul Tsi
asuma faptul ca prin modificarea titlului de proprietate nu este modificat amplasamentul
fizic de la punerea Tn posesie initiala si vor crea litigii cu vecinii
7. extras din planul parcelar Tntocmit de comisia locala de fond funciar sau orice alta
evidenta de la data punerii Tn posesie initiala, Tn format analogic asumat prin semnatura si
stampila de presedintele comisiei locale de fond funciar
8. copii dupa actele de stare civila ale titularului/titularilor dreptului Tnscris Tn titlul de
proprietate (mostenitorului/mostenitorii acesteia) precum si Tmputernicitii legali, procura
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notariala si dovada calitatii de mostenitor (certificate de mostenitor, hotarare
judecatoreasca), dupa caz.
9. procesul verbal de punere Tn posesie rectificativ Tntocrmt de comisia locala de fond
funciar potrivit anexei 19 din_HG 890/2005, fara modificari sau stersaturi, pe care se va
trece la proprietar, numele si prenumele clar al a persoanei/persoanelor
care Tl
semneaza
"lO.titlul de proprietate Tn original
H.hotararea Comisiei judetene de fond funciar/anexa privind validarea dreptului de
proprietate eliberata de Institutia Prefectului judetului lasi, certificate pentru conformitate
de secretarul unitatii administrative teritoriale care trebuie sa fie conforma cu titlul de
proprietate Tn privinta titularului/lor si a Tntinderii dreptului de proprietate.
12.Avizul Agentiei Domeniilor Statului, Reprezentanta lasi, Directiei Silvice, Statiunii de
Cercetare didactica/alte institutii care administreaza domeniul public sau privat statului Tn
situatia Tn care suprafata de teren care a facut obiectul reconstituirii dreptului de
proprietate a fost pusa la dispozitia comisiei locale prin protocol cu aceste institutii. In
cazul Tn care nu este necesar acest aviz se va mentiona acest lucru Tn referatul comisiei
locale de fond funciar
13.Certificat de sarcini din care sa rezulte ca imobilul nu este grvat cu sarcini
(3) In cazul Tn care se constata ca titlul de proprietate se Tncadreaza la art.26, alin.2,
acestea nu fac obiectul rectificarii pe cale administrative, fiind de competenta instantelor
de judecata.
Art.28 Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara va proceda la verificarea tehnica, Tntocmind
Tn acest sens un raport de verificare vizat si aprobat de conducerea institutiei.
In cazul Tn care documentatia nu este avizata din punct de vedere tehnic, aceasta se
returneaza la Comisia locala de fond funciar Tn vedera completarii sau refacerii.
Art.29 OCPI lasi, Tn cazul solutionarii favorabile a dosarului din punct de vedere tehnic va aviza
documentatia, Tntocmind Tn acest sens un raport de verificare aprobat de catre Directorul OCPI
lasi pe care il va transmite Comisiei judetene de fond funciar Tmpreuna cu propunerea comisiei
locale de fond funciar si a documentatiei aferente Tn vederea analizarii si adoptarii hotararii
Art.30 Circuitul documentatiei care sta la baza modificarii/corectarii titlurilor de proprietate Tn
cazurile prevazute la art. 26 alin.1 si 27 alin.1 din prezenta hotarare este urmatorul:
a) cererea privind modificarea titlului de proprietate sj actele justificative se depun de catre
persoana interesata la sediul primariei localitatii Tn raza careia este situat terenul;
b) comisia locala analizeaza cererea sj Tnscrisurile depuse §i procedeaza dupa cum urmeaza:
1. Tn cazul Tn care documentatia de modificare/corectare a titlului de proprietate se afla Tntr-una
dintre situatiile prevazute la art. 26 alin.1 si 27 alin.1, Tn termen de 15 zile de la data depunerii
cererii, comisia locala Tntocme§te referatul argumentat privind propunerea de
modificare/corectare a titlului de proprietate si transmite Tntreaga documentatie la Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi;
2. Tn cazul Tn care documentatia este incompleta, comisia locala va solicita petentului Tn
termenul prevazut mai sus actele necesare solutionarii favorabile a cererii; Tn acest caz,
termenul privind Tntocmirea referatului si transmiterea documentatiei la OCPI se prelunge§te cu
15 zile;
3. Tn cazul Tn care solicitarea petentului nu se afla Tntr-una dintre situatiile prevazute la art. 26
alin.1 si 27 alin.1, comisia locala va raspunde Tn scris petentului Tn termenul prevazut mai sus cu
privire la imposibilitatea de a da curs solutionarii favorabile a cererii sale; Tn raspuns se vor
indica Tn mod obligatoriu motivele refuzului.
c) dupa Tnregistrarea documentatiei la OCPI lasi, se va proceda Tn termen de 45 de zile la
verificarea acesteia din punct de vedere tehnic si la Tntocmirea raportului de verificare tehnic pe
care, Tmpreuna cu documentatia aferenta le va Tnainta comisiei judetene Tn vederea emiterii
hotararii de modificare/corectare; .comisia judeteana va adopta hotararea de validare a
propunerii de modificare sau corecate pentru cazurile prevazute la art.27 alin.1, mentionand Tn
cuprinsul acesteia titlurile de proprietate a caror modificare/corectare se dispune (numarul si
data titlului si unitatea administrative teritoriala), conform unui table anexa care va face parte
integrants din hotarare
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d) de la data comunicarii hotararii comisiei judetene de fond funciar si a documentatiei care a
stat la baza adoptarii acesteia, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi va proceda la
modificarea/corectarea titlurilor de proprietate potrivit proceselor verbale de punere in posesie
rectificative.
e) titlul de proprietate modificat/corectat va fi ridicat, sub semnatura, de catre un reprezentant al
comisiei locale, desemnat Tn acest sens, Tn vederea Tnmanarii acestuia persoanelor Tndreptatite
sau Tmputernicitjlor acestora.
Art.31 Pentru cazurile prevazute la art.27 alin.1 punctul 2, comisia locala de fond funciar va
depune dosarul pentru modificarea titlului de proprietate direct la Comisia judeteana de fond
funciar lasi, Tn vederea adoptarii hotararii, Tn situatia Tn care este gresit atat titlul de proprietate
cat si anexa de validare/hotararea Comisiei judetene de fond funciar care a stat la baza emiterii
titlului de proprietate.
In cazul Tn care actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate, respectiv anexa
de validare, procesul verbal de punere Tn posesie/fisa suprafetelor primite Tn proprietate, partea
nedetasabila a titlului de proprietate sunt corecte atunci rectificarea titlului de proprietate se face
direct de catre OCPI lasi, fara adoptarea unei hotarari de catre Comisia judeteana de fond
funciar
Art.32 Modificarea suprafetei totale Tn plus sau Tn minus fata de cea reconstituita nu poate fi
solutionata Tn conditiile prezentei hotarari si se realizeaza prin hotarare judecatoreasca
definitiva, potrivit art.58 din Legea 18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
Art.33 (1) Modificarea titlurilor de proprietate rezultate din hotararile judecatoresti definitive se
realizeaza de OCPI Tn baza unei hotarari adoptata de Comisia judeteana de fond funciar de
punere Tn executare a hotararii judecatoresti
Constatarea nulitatii absolute totale sau partiale a unui titlu de proprietate se face in
baza unei hotarari judecatoresti definitive si a unei hotarari adoptate de Comisia judeteana de
fond funciar lasi de punere in aplicare a hotararii judecatoresti
(2) Anularea unui titlu de proprietate se face Tn baza hotararii judecatoresti definitive, iar
dupa comunicarea acesteia OCPI lasi va aplica stampila "Anulat Tn baza Hotararii judecatoresti
nr
"pe cotorul titlului de proprietate si se va trece numarul din registrul titlurilor de proprietate
anulate.
(3) Revocarea unui titlu de proprietate se face Tn temeiul Hotararii Comisiei judetene de
fond funciar lasi iar dupa comunicarea acesteia OCPI lasi va aplica stampila revocat Tn baza
Hotararii Comisiei judetene de fond funciar nr.... Pe cotorul titlului de proprietate si se va trece
numarul din registrul titlurilor de proprietate anulate.
(4) Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi si comisiile locale vor tine un registru
al titlurilor de proprietate modificate si un registru a titlurilor de proprietate anulate care vor fi
actualizate permanent.
(5) Modificarile pe titlul de proprietate Tn situatiile Tn care multitudinea modificarilor,
Tnsotite de mentiunile privind numarul si data hotararii comisiei judetene de fond funciar ar face
neinteligibil (ilizibil) titlul de proprietate si practice inutilizabil se va redacta un nou titlu de
proprietate. In acest caz, titlul de proprietate nou va avea numarul titlului de proprietate original
si data calendaristica din ziua redactarii noului titlu de proprietate . Titlul de proprietate original
se va arhiva langa cotor Tn arhiva OCPI lasi, cu mentiunea " Modificat conform Hotararii
Comisiei judetene de fond funciar nr.../
prin rescrierem baza art. 33, alin.5 din Regulament".
(6) Suprafetele care au facut obiectul titlului de proprietate anulat, revocat, ramase
libere, vor fi returnate prin grija comisiei locale la detinatorul initial al terenului (Agentia
Domeniilor Statului, Ocolul Silvic)
Art.34 Comisiile judeljene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
identified proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la
art. Ill alin. (1) din Legea nr. 169/1997, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i introduc la
instantjele judecatore§ti competente actjiuni Tn constatarea nulitatii documentelor respective,
daca acestea nu au fost introduse de persoanele prevazute la art. Ill alin. (2) din Legea nr.
169/1997, cu modificarile §i completarile ulterioare, care au obligatjia de a face cunoscut
comisiilor introducerea act;iunii Tn constatarea nulitatii.
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(1) Comisiile judeljene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
comunica inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare care sunt proprietarii
terenurilor forestiere situate pe raza unitatjii administrativ-teritoriale pentru care s-a invocat
nulitatea titlurilor de proprietate la instance judecatoresti.
(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se face cu precizarea clara a datelor de identificare a
terenurilor forestiere, in conformitate cu amenajamentul silvic.
(3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic §i de vanatoare suspenda serviciul public silvic
pentru proprietarii terenurilor forestiere pe baza comunicarii prevazute la alin. (1).
ART. 35 (1) Suspendarea prevazuta la art. 35 alin. (3) inceteaza la data comunicarii de catre
comisiile judet;ene pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor a
hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile, favorabile proprietarilor, care clarifica situat;ia
juridica a terenurilor forestiere, catre inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare.
(2) Hotararile judecatore§ti prevazute la alin. (1) se aduc la cunos.tint;a comisiilor judet;ene
pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre proprietari si de
catre autoritat;ile parte in procese.
CAPITOLUL 8
CONTESTAJH
Art.36. (1) Contestatiile Tnaintate de comisiile locale de fond funciar sunt Tnregistrate la
Registratura Institutiei Prefectului judetului lasi si sunt repartizate functionarilor publici cu atributii
prevazute in fisa postului Tn domeniul aplicarii legilor de restituire a proprietatilor, membrii Tn
colectivul de lucru, Tn vederea analizarii si Tntocmirii proiectelor de hotarare cuprinzand
propunerile de solutionare a contestatiilor care vor fi supuse dezbaterii sedintei Comisiei
judetene de fond funciar.
(2) Proiectele de hotarare sunt Tnscrise pe ordinea de zi a sedintei Comisiei judetene de
fond funciar urmand sa fie adoptate de catre membrii comisiei judetene.

CAPITOLUL 9
ACORDAREA DE MASURI COMPENSATORII
Art. 37. Cererile de restituire formulate Tn baza legilor fondului funciar care nu pot fi solutionate
prin restituire Tn natura se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de
puncte, pptrivit art. 16 din Legea 165/2013.
Art. 38. In situatia Tn care titularul a Tnstrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de
restituire a proprietatii, singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin
puncte potrivit art.1 alin.3 din Legea 165/2013
Art. 39. (1) In situatia Tn care la nivelul unitatii administrative teritoriale al localitatii Tnvecinate
sau, dupa caz al judetului nu exista disponibil de teren Tn vederea reconstituirii dreptului de
proprietate,Comisia locala de fond funciar Tntocmeste tabelul nominal prevazut Tn anexa 11 la
HG 401/2013 pe care o Tnainteaza Tmpreuna cu Tntreaga documentatie Comisiei judetene de
fond funciar, Tn vederea analizarii, validarii si transmiterii unei propuneri de acordare a masurii
compensatorii potrivit prevederilor Legii 165/2013.
(2) Comisia judeteana poate propune Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor
solutionarea cererilor de retrocedare prin acordarea de masuri compensatorii potrivit Legii
165/2013 numai dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol afectate restituirii Tn natura,
identificate la nivel local.
Art. 40. (1) In vederea transmiterii documentatiei cu propuneri de masuri compensatorii sub
forma de puncte la Comisia Nationala, comisia locala va Tntocmi un dosar cuprinzand cererea
persoanei Tndreptatite Tnsotita de Tntreaga documentatie care va sat la baza propunerii Comisiei
judetene
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(2) Dosarul cu propuneri de acordare de masuri compensatorii sub forma de puncte va
cuprinde:
a) cererea persoanei Tndreptatite Tnregistrata la Primarie
b) toate Tnscrisurile prin care se face dovada dreptului de proprietate
c) dovada imposibilitatii atribuirii de teren Tn natura pe raza comunei pe a carei raza teritoriala
se afla terenul preluat
d) dovada imposibilitatii atribuirii de teren Tn natura pe raza comunelor limitrofe (demersurile
Tntreprinse de comisia locala competenta sa solutioneze cererea,precum si raspunsurile primite
de la comunele limitrofe)
e) referatul comisiei locale, semnat de toti membrii Tn care sa se consemneze motivele
imposibilitatii atribuirii de teren Tn natura
f) dovada imposibilitasii atribuirii de teren Tn natura pe raza judetului lasi, inclusiv cererea
adresata ADS-ului pentru a pune la dispozitia comisiilor locale de fond funciar terenurile care pot
face obiectul restituirii dreptului de proprietate si raspunsul primit de la ADS
g) anexa 11 la HG 401/2013
h) orice alte Tnscrisuri solicitate de Comisia Nationals pentru Compensarea Imobilelor
(3) Documentatia Tnaintata Comisiei judetene (litera a-g) va fi Tndosariata, Tnscrisurile din
dosar fiind asezate si numerotate Tn ordinea de la alin.(2), iar copii vor fi certificate prin
semnatura si stampila, pentru conformitate cu originalul de catre secretarul UAT-ului.Prima fila
din dosar va fi data de un Opis Tn care se vor mentiona toate actele care contin dosarul, Tn
ordinea precizata anterior.
Dosarele cuprinzand propuneri de despagubiri Tnscrise si validate Tn anexele
corespunzatoare Tnainte de intarea Tn vigoare a Legii 165/2013(anexa 39-Legea 1/2000, anexa
23-Legea 247/2005)se vor transmite la ANRP fara a mai fi necesara Tnscrierea Tntr-o alta anexa.
Exceptie vor face dosarele de despagubiri Tn care titularii opteaza Tn mod expres pentru
reconstituirea dreptului de proprietate Tn natura, Tn situatia Tn care a fost identificat teren
disponibil ca urmare a inventarierii.

CAPITOLUL10
DISPOZITII FINALE
Prezentul Regulament se completeaza cu dispozitiile prevazute de prevederile Legii
18/1991, Legii 1/2000, Legii 169/1997, Legii 247/2005,'hG 890/2005, Legii 165/2013, HG
401/2013, republicate cu modificarile si completarile ulterioare

PREFECT
MARIANMSKlGORAS
SUBPREFECT
RAZVAN BOGDAN ABALASI
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