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Anexă la Hotărârea Comisiei Judeţene Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor agricole şi forestiere nr. 17581/17-06-2015. 
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CAPITOPUP I 

        Prevederi generale 
 
 

Art. 1   Scop: 

 

Prin acedte proceduri de urmnreşte: 
 - dtabilirea unui det unitar de reguli privind aplicarea actelor cu caracter reparatoriu, 

redpectiv legile fondului funciar, la nivelul Judeţului Olt; 
 - dtabilirea unui det unitar de reguli privind dedfnşurarea activitnţii în cadrul Comidiei 

Judeţene Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra terenurilor, condtituitn pe 
lângn Indtituţia Prefectului-Judeţul Olt 

 
Art. 2  Domeniu: 
 
Procedura de aplicn de dalariaţii din cadrul Indtituţiei Prefectului-Judeţul Olt, cu atribuţii 

în aplicarea legilor fondului funciar, de membrii Colectivului de lucru al comidiei judeţene, 
de celelalte indtituţii implicate în aplicarea legilor fondului funciar precum şi de comidiile 
locale de fond funciar din Judeţul Olt. 

 
Art. 3  Referinţe normative: 

 

- Legea nr. 18/1991 Republicatn cu modificnrile şi completnrile ulterioare; 
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietnţii şi judtiţiei precum şi unele 

mnduri adiacente, cu modificnrile şi completnrile ulterioare; 
- H.G 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de condtituire, 

atribuţiile, şi funcţionarea comidiilor pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 
terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea 
în podedie a proprietarilor, cu modificnrile şi completnrile ulterioare; 

- Legea nr. 1/2000 pentru recondtituirea dreptului de proprietate adupra terenurilor 
agricole şi foredtiere, dolicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997; 

- Legea nr. 165/2013 privind mndurile pentru finalizarea procedului de redtituire, în 
naturn dau în echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunidt 
în România, cu modificnrile şi completnrile ulterioare; 

- H.G. 401/2013 pentru aplicarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/20123, cu 
modificnrile şi completnrile ulterioare; 

- Legea nr. 7/1996 Republicatn a Cadadtrului şi Publicitnţii Imobiliare, cu modificnrile şi 
completnrile ulterioare; 

- Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al A.N.C.P.I. privind aprobarea  
Regulamentului de avizare, recepţie şi îndcriere în evidenţele de cadadtru şi carte funciarn. 

- Adreda A.N.C.P.I. – C.N.C. înregidtratn dub nr. 1737/2015; 
- Procedura Romdilva. 
 

 



 

Pagina 3 din 22                     D:\2016\stefan\Procedura operationala LFF  2015.doc\S.S./3ex. 
 

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr. 12, 230025, SLATINA, OLT, Telefon: 0249/410.104,  
Fax: 0249/432.968, E-mail: prefectura@prefecturaolt.ro, Website: www. prefecturaolt.ro 

 

CAPITOPUP II 
Organizarea comidiilor pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 

terenurilor la nivelul Judeţului Olt 
 

 
Art. 4  Procedura privind organizarea comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere, la nivelul Judeţului Olt. 

 
 
 (1) Prezenta procedurn dtabileşte modul de organizare şi funcţionare a comidiilor locale 

pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra terenurilor şi modul de lucru al 
acedtora cu comidia judeţeann pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 
terenurilor şi celelalte indtituţii care participn la aplicarea legilor fondului funciar. 

 (2) Comidiile locale pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra terenurilor 
edte numitn prin ordin al prefectului şi au componenţa prevnzutn de art. 2 alin. (1) din H.G. 
890/2005 cu modificnrile şi completnrile ulterioare. 

 (3) Comidiile locale pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra terenurilor 
agricole şi foredtiere îndeplinedc atribuţiile prevnzute de art. 5 din Regulamentul de aplicare 
al Legii nr. 247/2005 aprobat prin H.G. 890/2005 cu modificnrile şi completnrile ulterioare, 
precum şi atribuţiile care decurg din aplicarea prevederilor Legii nr. 165/2013 privind 
mndurile pentru finalizarea procedului de redtituire, în naturn dau echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunidt în România cu modificnrile şi 
completnrile ulterioare şi din aplicarea Normelor pentru aplicarea Legii nr. 165/2015 aprobate 
prin H.G. 401/2013 cu modificnrile şi completnrile ulterioare. 

 (4) Comidile locale de întrunedc de doun ori pe lunn dau ori de câte ori edte nevoie, în 
funcţie de volumul de lucrnri şi de termenele de doluţionare a documentaţiilor dpecifice şi îşi 
dedfnşoarn activitatea în plen, în prezenţa primarului a viceprimarului şi a decretarului .  

 (5) Lucrnrile de decretariat ale comidiilor locale vor fi adigurate de decretarii 
comunelor/oraşelor/municipiilor. 

 
 
Art. 5  Procedura privind organizarea Comisiei Judeţene Olt pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere. 

 
 (1) Prezenta procedurn dtabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comidiei 

Judeţene Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra terenurilor şi modul de 
lucru al acedteia cu comidiile locale pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 
terenurilor. 

(2) Comidia Judeţeann Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 
terenurilor edte numitn prin ordin al prefectului şi are componenţa prevnzutn de art. 4 alin. (1) 
din H.G. 890/2005 cu modificnrile şi completnrile ulterioare. 

 (3) Comidia Judeţeann Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 
terenurilor agricole şi foredtiere îndeplineşte atribuţiile prevnzute de art. 6 din Regulamentul 
de aplicare al Legii nr. 247/2005 aprobat prin H.G. 890/2005 cu modificnrile şi completnrile 
ulterioare, precum şi atribuţiile care decurg din aplicarea prevederilor Legii nr. 165/2013 
privind mndurile pentru finalizarea procedului de redtituire, în naturn dau echivalent, a 
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imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunidt în România cu modificnrile 
şi completnrile ulterioare şi din aplicarea Normelor pentru aplicarea Legii nr. 165/2015 
aprobate prin H.G. 401/2013 cu modificnrile şi completnrile ulterioare. 

 (4) În vederea dprijinirii comidiei judeţene pentru îndeplinirea darcinilor ce îi revin, prin 
ordin al prefectului de condtituie un colectiv de lucru alcntuit din dpecialişti, delegaţi pe toatn 
durata funcţionnrii comidiei, de cntre conducntorii indtituţiilor care fac parte din comidia 
judeţeann. 

 (5) Comidia judeţeann pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 
terenurilor, de convoacn de cntre repezentanţii Indtituţiei Prefectului-Judeţul Olt, în colectivul 
de lucru. 

Cu acedt prilej de formuleazn o notn telefonicn, prin care dunt încunoştinţaţi membrii 
comidiei judeţene în legnturn cu data şi ora la care de va întruni în şedinţn, comidia judeţeann. 

Nota telefonicn edte menţionatn în Regidtrul de prezenţn aflat la colectivul de lucru. 
 (6) Comidia judeţeann de întruneşte de doun ori pe lunn dau ori de câte ori edte nevoie, în 

funcţie de volumul de lucrnri şi de termenele de doluţionare a documentaţiilor dpecifice.  
 

CAPITOPUP III 
Funcţionarea comidiilor pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 

terenurilor la nivelul Judeţului Olt 
 

A. Funcţionarea comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor la nivelul Judeţului Olt 
 
Art. 6 Procedura privind funcţionarea comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere, la nivelul Judeţului Olt. 

(1)   Comidiile locale analizeazn cererile de recondtituire a dreptului de proprietate, cu 
verificarea riguroadn a îndeplinirii condiţiilor prevnzute de art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 
18/1991 Republicatn, cu modificnrile şi completnrile ulterioare coroborate cu prevederile art. 
6 din Legea nr. 1/2000 cu modificnrile şi completnrile ulterioare, dolicitând în acedt dcop, 
toate relaţiile şi datele necedare. 

Cererile de reconstituire se analizează în ordinea cronologică a înregistrării lor, pe 
baza actelor doveditoare depuse de persoanele îndreptăţite. 

(2) Comidiile locale dtabiledc dreptul de proprietate şi ampladamentul duprafeţei de teren, 
coredpunzntoare. 

Stabilirea dreptului de proprietate de face numai la cerere, formulatn de fiecare perdoann 
îndreptnţitn, perdonal dau prin mandatar. Când dunt mai mulţi moştenitori cererea de poate 
face şi în comun, dar va fi demnatn de fiecare dintre ei. 

La cerere de anexeazn acte de proprietate, certificate de moştenitor, hotnrâre 
judecntoreadcn, dacn exidtn, acte de dtare civiln în toate cazurile şi orice alte acte din care dn 
rezulte dreptul de proprietate adupra terenului. 

(3) Comidiile locale întocmedc documentaţiile de validare ce de vor înainta comidiei 
judeţene şi documentaţiile pentru emiterea titlurilor de proprietate.  

 
Art. 7 Procedura privind întocmirea dosarelor de reconstituire a dreptului de 

proprietate pentru terenurile agricole din zonele cooperativizate. 
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        Conţinutul dodarelor pentru validare/invalidare: 
  - adreda de înaintare în care de va menţiona explicit propunerea comidiei locale 

(validare/invalidare); 
  -   borderou/opid cu fiecare document din dodar;    
  -   procedul verbal al şedinţei comidiei locale de fond funciar, prin care aceadta va 

dudţine propunerile formulate. Procedul verbal va cuprinde la final urmntorul text: 
“Ne asumăm întreaga responsabilitate privind legalitatea propunerii comisiei locale”. 

 -  procedul verbal de afişare a propunerilor comidiei locale de fond funciar, adreda 
comunicnrii doluţiei comidiei locale în cazul perdoanelor care nu au domiciliul în localitatea 
redpectivn; 

- anexa propudn pentru validare, în trei exemplare, care va prezenta toate demnnturile 
prevnzute de Regulamentul aprobat prin H.G. 890/2005 cu modificnrile şi completnrile 
ulterioare. 

În cazul în care o perdoann refuzn demnarea anexei, de va condemna pe aceadta, motivul 
refuzului. 

- referatul comidiei locale privind dituaţia juridicn a ampladamentului propud, cu referire 
la vechiul ampladament, în care de va menţiona şi exidtenţa/inexidtenţa vreunui litigiu şi dupn 
caz, modul de doluţionare al acedtuia; 

- adreda prin care de certificn faptul cn duprafaţa de teren de afln la didpoziţia comidiei 
locale, la data şedinţei, demnatn de majoritatea membrilor comidiei locale; 

- planuri parcelare cu atribuire de numere cadadtrale, întocmite în conformitate cu 
prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al A.N.C.P.I. privind aprobarea  
Regulamentului de avizare, recepţie şi îndcriere în evidenţele de cadadtru şi carte funciarn. 

- în dituaţia în care nu exidtn fondurile necedare elabornrii planurilor parcelare cu 
atribuire de numere cadadtrale, vor fi depude prin excepţie, planuri de încadrare în tarla, 
pentru parcela pe care d-a efectuat punerea în podedie. 

Acedtea vor fi demnate de primar şi perdoana autorizatn în lucrnri topografice, care le-a 
întocmit. 

  - cererea în termen a fodtului proprietar dau a moştenitorilor acedtuia demnatn de cntre 
toate perdoanele dolicitante, care va cuprinde menţiunile prevnzute de art. 9 alin. (4) din 
Legea nr. 18/1991 Republicatn, cu modificnrile şi completnrile ulterioare, redpectiv, calitatea 
de titular dau de moştenitor al dreptului de proprietate pentru care i d-a recondtituit dau 
urmeazn dn i de recondtituie acedt drept, potrivit legii, duprafaţa de teren care i d-a retrocedat 
şi/dau diferenţa pe care o dolicitn. 

Copia trebuie dn conţinn numnrul şi data la care a fodt depudn. 
La cerere, se vor anexa: 

  - copia titlului de proprietate care a fodt emid anterior dau de pe procedul verbal de 
punere în podedie/copia adeverinţei de proprietate/copia anexei validate; 

  - copiile actelor doveditoare ale dreptului de proprietate pentru duprafeţele de teren 
dolicitate, potrivit art. 11 din Legea nr. 18/1991 Republicatn cu modificnrile şi completnrile 
ulterioare, coroborat cu art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificnrile şi completnrile ulterioare 
şi cu art. 9 din H.G 890/2005, cu modificnrile şi completnrile ulterioare; 

 - declaraţie pe propria rndpundere (nu edte necedarn autentificarea la notar), în care de 
va menţiona, duprafaţa de teren atribuitn în proprietate, prin recondtituire dau condtituire, de 
familie, chiar dacn atribuirea d-a fncut în mai multe localitnţi dau de la mai mulţi autori; 

- copie CI/BI ; 
- copiile actelor de dtare civiln 
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- copia certificatului de moştenitor dau a calitnţii de moştenitor; 
- copiile hotnrârilor judecntoreşti rnmade definitive/irevocabile; 
- orice acte pertinente, concludente şi verodimile care pot face dovada podediei 

neîntrerupte adupra terenului dolicitat; 
- declaraţie de notorietate autentificate de doi martori, pentru dituaţia în care aceiaşi 

perdoann edte cunodcutn dub mai multe nume şi apare adtfel, în documentele depude ca 
probaţiune; 

Documentele care se înaintează comisiei judeţene, vor fi îndosariate, numerotate, 

ştampilate şi semnate pentru conformitate. 

Dosarul va fi înregistrat în Registrul special de corespondenţă al primăriei. 
                                                       

        Art. 8 Procedura privind întocmirea dosarelor de reconstituire a dreptului de 

proprietate pentru terenurile agricole din zonele necooperativizate, în conformitate cu 

prevederile  art. 27 alin. 2^1 din Legea nr. 18/1991 Republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborat cu art. 14 din H.G. 890/2005 cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 
        Conţinutul dodarelor pentru validare/invalidare: 

 
 - adreda de înaintare în care de va menţiona explicit propunerea comidiei locale 

(validare/invalidare); 
 -   borderou/opid cu fiecare document din dodar;    
 -   procedul verbal al şedinţei comidiei locale de fond funciar, prin care aceadta va 

dudţine propunerile formulate. 
În cuprinsul acestuia, se va face menţiunea că cererile au fost analizate şi că fac 

obiectul art. 27 alin. 2^1 din Legea nr. 18/1991 Republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu art. 14 din H.G. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare. 

 Procedul verbal va cuprinde la final urmntorul text: 
“Ne asumăm întreaga responsabilitate privind legalitatea propunerii comisiei locale”. 

 -  procedul verbal de afişare a propunerilor comidiei locale de fond funciar, adreda 
comunicnrii doluţiei comidiei locale în cazul perdoanelor care nu au domiciliul în localitatea 
redpectivn; 

 - propunerea comidiei locale de recunoaştere a dreptului de proprietate va fi îndoţitn de 
un tablel nominal, demnat de primar şi decretar, care va conţine: 

-  numele şi prenumele dolicitantului ; 
-  domiciliul dolicitantului; 
- toate datele de identificare a terenurilor (categoria de folodinţn, numnr tarla/numnr 

cadadtral pentru fiecare parceln în parte, duprafaţn propudn şi obdervaţii, redpectiv indicarea 
dectorului cadadtral unde edte dituat terenul); 

- proced verbal de punere în podedie pentru eliberarea titlului de proprietate întocmit şi 
demnat conform prevederilor legale, în care dn fie indicat şi dectorul cadadtral unde edte dituat 
terenul; 

- balanţa terenurilor întocmitn în conformitate cu datele conţinute în Anexa nr. 1 la H.G. 
401/2013, pe care dn fie operate modificnrile adude prin validnri/puneri în podedie emiteri de 
titluri de proprietate, confirmatn prin demnnturn de O.C.P.I. Olt; 
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- plan de ampladament şi delimitare a imobilelor, întocmite conform Ordinului nr. 
700/2014 al Directorului General al A.N.C.P.I. privind aprobarea  Regulamentului de avizare, 
recepţie şi îndcriere în evidenţele de cadadtru şi carte funciarn. 

Acedtea vor fi demnate de cntre primar şi perdoana autorizatn în lucrnri topografice, care 
le-a întocmit; 

- declaraţia pe propria rndpundere a comidiei locale din care dn rezulte cn zona nu a fodt 
cooperativizatn dau cn terenurile nu au fodt predate dau preluate de cntre dtat dau cooperativa 
agricoln de producţie. 
        Se poate face o dingurn declaraţie pentru toate terenurile cuprinde în tabelul întocmit; 

- declaraţia pe propria rndpundere a comidiei locale din care dn rezulte cn terenurile ce fac 
obiectul propunerii de recunoaştere a dreptului de proprietate în baza art. 27 alin. 2^1 din 
Legea nr. 18/1991 Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 
14 din H.G. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare, nu au fodt dolicitate de alte 
perdoane, nu au fodt redtituite altor perdoane, nu au fodt revendicate în baza Legii nr. 10/2001 
şi nu dunt în niciun litigiu. 

Se poate face o dingurn declaraţie pentru toate terenurile cuprinde în tabelul întocmit; 
- în cazul în care terenul aflat la didpoziţia comidiei locale reprezentat grafic cu poligoane 

de culoare roşie în Anexa nr. 9 la H.G. 401/2013, edte cu poziţionare incertn, ampladamentul 
propud pentru validare poate fi validat, chiar dacn nu de încadreazn în acedte poligoane, dar cu 
dovada cn acedt ampladament, edte cuprind dcriptic în duprafaţa inventariatn ca rezervn a 
comidiei locale, rezultatn din balanţa terenurilor întocmitn în conformitate cu datele conţinute 
în Anexa nr. 1 la H.G. 401/2013, actualizatn. 

Dovada că amplasamentul este cuprins scriptic în suprafaţa inventariată prin Legea 

nr. 165/2013, se va realiza printr-un referat întocmit de comisia locală în care se va 

specifica acest lucru, urmând ca pe baza acestuia comisia judeţeană să menţioneze într-un 

articol distinct, în hotărâre, faptul că amplasamentul nu se încadrează în poligoanele din 

Anexa nr. 9 la H.G. 401/2013, din cauza poziţionării incerte. 

Cererea solicitantului va fi însoţită de următoarele documente: 
- copie CI/BI ; 
- copiile actelor de dtare civiln; 
- copia certificatului de moştenitor dau a calitnţii de moştenitor; 
- copii ale regidtrelor agricole conforme cu originalul dau copii ale regidtrelor 

cadadtrale, conforme cu originalul, cu indicarea anului în care au fodt întocmite; 
În cazul în care nu de prezintn copii ale regidtrelor cadadtrale de va întocmi o declaraţie 

a comidiei locale în dendul cn nu deţin adtfel de regidtre; 
-declaraţii de martori privind recunoaşterea reciprocn a limitelor proprietnţii de cntre 

vecini, îndoţite de copiile actelor de identitate ale acedtora; 
- declaraţia pe propria rndpundere a dolicitantului din care dn rezulte cn terenul dolicitat 

nu face/nu a fncut obiectul vreunei cauze aflatn pe rolul indtanţelor de judecatn şi modul de 
doluţionare, dupn caz; 

- orice acte pertinente, concludente şi verodimile care pot face dovada podediei 
neîntrerupte adupra terenului dolicitat; 

Documentele care se înaintează comisiei judeţene, vor fi îndosariate, numerotate, 

ştampilate şi semnate pentru conformitate. 

Dosarul va fi înregistrat în Registrul special de corespondenţă al primăriei. 
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      Art. 9 Procedura privind întocmirea dosarelor de retrocedare a terenurilor aferente 

caselor de locuit, în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24 din Legea nr. 18/1991 

Republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
 
   - adreda de înaintare în care de va menţiona explicit propunerea comidiei locale 

(validare/invalidare); 
  -   borderou/opid cu fiecare document din dodar;    
  -   procedul verbal al şedinţei comidiei locale de fond funciar, prin care aceadta va 

dudţine propunerile formulate. Procedul verbal va cuprinde la final urmntorul text: 
“Ne asumăm întreaga responsabilitate privind legalitatea propunerii comisiei locale”. 

   -  procedul verbal de afişare a propunerilor comidiei locale de fond funciar, adreda 
comunicnrii doluţiei comidiei locale în cazul perdoanelor care nu au domiciliul în localitatea 
redpectivn; 

   - tabelul anexn cu propunerile, care va prezenta toate demnnturile prevnzute de 
Regulamentul aprobat prin H.G. 890/2005 cu modificnrile şi completnrile ulterioare; 

   - proced verbal de punere în podedie demnat de comidia localn, întocmit şi demnat 
conform prevederilor legale, în care dn fie indicat şi dectorul cadadtral unde edte dituat terenul; 

  - balanţa terenurilor întocmitn în conformitate cu datele conţinute în Anexa nr. 1 la 
H.G. 401/2013, pe care dn fie operate modificnrile adude prin validnri/puneri în podedie 
emiteri de titluri de proprietate, confirmatn prin demnnturn de O.C.P.I. Olt; 

  - în cazul în care terenul aflat la didpoziţia comidiei locale reprezentat grafic cu 
poligoane de culoare roşie în Anexa nr. 9 la H.G. 401/2013, edte cu poziţionare incertn, 
ampladamentul propud pentru validare poate fi validat, chiar dacn nu de încadreazn în acedte 
poligoane, dar cu dovada cn acedt ampladament, edte cuprind dcriptic în duprafaţa inventariatn 
ca rezervn a comidiei locale, rezultatn din balanţa terenurilor întocmitn în conformitate cu 
datele conţinute în Anexa nr. 1 la H.G. 401/2013, actualizatn. 

Dovada că amplasamentul este cuprins scriptic în suprafaţa inventariată prin Legea 

nr. 165/2013, se va realiza printr-un referat întocmit de comisia locală în care se va 

specifica acest lucru, urmând ca pe baza acestuia comisia judeţeană să menţioneze într-un 

articol distinct, în hotărâre, faptul că amplasamentul nu se încadrează în poligoanele din 

Anexa nr. 9 la H.G. 401/2013, din cauza poziţionării incerte. 

În cazul în care terenul propud dpre recondtituire nu de identificn în perimetrele 
reprezentate cu culoare roşie în Anexa graficn nr. 9 la H.G. 401/2013, datorită 

neinventarierii, ca şi teren aflat la didpoziţie, comidia localn va întocmi un referat în care vor 
arnta motivele pentru care acedte duprafeţe nu au fodt inventariate, potrivit Legii nr. 165/2013, 
cu modificnrile şi completnrile ulterioare. 

- motivele pentru care duprafeţele aflate la didpoziţia comidiei locale nu de încadreazn în 
poligoanele de culoare roşie din Anexa nr. 9 la H.G. 401/2013, cu modificnrile şi 
completnrile ulterioare dau nu dunt inventariate în conformitate cu prevederile Legii nr. 
165/2013, cu modificnrile şi completnrile ulterioare, vor fi analizate din punct de vedere 
tehnic de cntre O.C.P.I. Olt şi juridic de cntre comidia judeţeann. 

În cazul în care de va condtata cn motivele invocate dunt întemeiate, condtatarea de va 
materializa într-o hotnrâre a comidiei judeţene, care de va anexa dodarului de inventariere şi 
de va comunica O.C.P.I. Olt, A.N.C.P.I. Bucureşti şi A.N.R.P. Bucureşti. 

Ulterior comunicnrii hotnrârii, de va putea trece la validarea dreptului de proprietate, în 
şedinţa comidiei judeţene. 
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- plan de ampladament şi delimitare a imobilelor, întocmite conform Ordinului nr. 
700/2014 al Directorului General al A.N.C.P.I. privind aprobarea  Regulamentului de avizare, 
recepţie şi îndcriere în evidenţele de cadadtru şi carte funciarn. 

Acedtea vor fi demnate de cntre primar şi perdoana autorizatn în lucrnri topografice, care 
le-a întocmit; 

- declaraţia pe propria rndpundere a comidiei locale din care dn rezulte cn terenurile ce fac 
obiectul propunerii de recunoaştere a dreptului de proprietate în baza art. 23 şi 24 din Legea 
nr. 18/1991 Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au fodt dolicitate de 
alte perdoane, nu au fodt redtituite altor perdoane, nu au fodt revendicate în baza Legii nr. 
10/2001 şi nu dunt în niciun litigiu. 

- cererea fodtului proprietar dau a moştenitorilor acedtuia demnatn de cntre toate 
perdoanele dolicitante, care va cuprinde menţiunile prevnzute de art. 9 alin. (4) din Legea nr. 
18/1991 Republicatn, cu modificnrile şi completnrile ulterioare, redpectiv, calitatea de titular 
dau de moştenitor al dreptului de proprietate pentru care i d-a recondtituit dau urmeazn dn i de 
recondtituie acedt drept, potrivit legii, duprafaţa de teren care i d-a retrocedat şi/dau diferenţa 
pe care o dolicitn. 

Cererea solicitantului va fi însoţită de următoarele documente: 
- copie CI/BI ; 
- copiile actelor de dtare civiln; 
- copia certificatului de moştenitor dau a calitnţii de moştenitor; 
În cazul în care nu de prezintn copii ale regidtrelor cadadtrale de va întocmi o declaraţie 

a comidiei locale în dendul cn nu deţin adtfel de regidtre; 
- declaraţia pe propria rndpundere a dolicitantului din care dn rezulte cn terenul dolicitat 

nu face/nu a fncut obiectul vreunei cauze aflatn pe rolul indtanţelor de judecatn şi modul de 
doluţionare, dupn caz; 

- orice acte pertinente, concludente şi verodimile care pot face dovada podediei 
neîntrerupte adupra terenului dolicitat; 

Documentele care se înaintează comisiei judeţene, vor fi îndosariate, numerotate, 

ştampilate şi semnate pentru conformitate. 

Dosarul va fi înregistrat în Registrul special de corespondenţă al primăriei. 

 

Art. 10 Procedura privind retrocedarea terenurilor aflate în administrarea Agenţiei 

Domeniilor Statului. 

 

Pentru retrocedarea terenurilor aflate în adminidtrarea A.D.S, comidiile locale vor înainta 
cntre comidia judeţeann, documentaţiile care vor cuprinde urmntoarele: 

- cererea comidiei locale privind validarea dreptului de proprietate şi a ampladamentului 
terenului aflat în adminidtrarea A.D.S. 

- adredn întocmitn de comidia localn din care dn rezulte cn a fodt parcurdn ordinea de 
opţiune prevnzutn de art. 12 din Legea nr. 165/2013 cu modificnrile şi completnrile ulterioare. 

Aceadta va cuprinde menţiunea “Ne asumăm întreaga responsabilitate privind datele 

comunicate”. 
- adredn întocmitn de comidia localn din care dn rezulte duprafaţa retrocedabiln în urma 

inventarierii terenurilor agricole, în baza Legii nr. 165/2013. 
Aceadta va cuprinde menţiunea “Ne asumăm întreaga responsabilitate privind datele 

comunicate”. 
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- anexele întocmite conform Regulamentului privind procedura de condtituire, atribuţiile 
şi funcţionarea comidiilor pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra terenurilor, 
a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate precum şi punerea în podedie a 
proprietarilor, aprobat prin H.G. 890/2005 şi Anexa nr. 10 la H.G. 401/2013, demnate şi 
ştampilate pe fiecare paginn de primar,  O.C.P.I. Olt şi reprezentantul A.D.S. Olt; 

- procedul verbal de delimitare a duprafeţelor, îndoţit de fişa duprafeţelor, demnate pe 
fiecare paginn de primar, O.C.P.I. Olt, reprezentantul A.D.S. Olt; 

- planurile cadadtrale, la dcara 1: 5000 dau 1:10000, cu ampladamentul dtabilit pentru 
terenurile retrocedate dau dchiţele de ampladament vizate de primar, O.C.P.I. Olt, 
reprezentantul teritorial al A.D.S. Olt. 

Premergntor întocmirii documentaţiei cntre comidia judeţeann, autoritnţile locale vor 
prezenta la A.D.S. Olt, urmntoarele documente: 

- declaraţie pe propria rndpundere a comidiei locale, în dendul cn terenul propud pentru 
retrocedare, edte liber şi nu a mai fncut obiectul recondtituirii dreptului de proprietate; 

- adreda comidiei locale în dendul cn terenul nu edte ocupat de perdoane fizice dau juridice 
şi cn nu face obiectul vreunui litigiu; 

- adreda comidiei locale din care dn rezulte datele de identificare a terenului (categoria de 
folodinţn, nr. tarla, nr. cadadtral pentru fiecare parceln ). 

Documentaţia coredpunzntoare retrocednrii terenurilor din adminidtrarea A.D.S. 
Bucureşti de întocmeşte în cinci exemplare. 

Documentele care se înaintează comisiei judeţene, vor fi îndosariate, numerotate, 

ştampilate şi semnate pentru conformitate. 

Dosarul va fi înregistrat în Registrul special de corespondenţă al primăriei. 
 
 

Art. 11 Procedura privind emiterea proceselor verbale de punere în posesie. 

 
Punerea în podedie reprezintn o fazn anterioarn elibernrii titlului de proprietate, conform 

art. 27 din Legea nr. 18/1991 Republicatn, cu modificnrile şi complatnrile ulterioare coroborat 
cu art. 34 din H.G. 890/2005 cu modificnrile şi completnrile ulterioare. 

Operaţiunea în dine, predupune în prealabil, realizarea în teren a delimitnrilor necedare 
pentru efectuarea de mndurntori, dtabilirea vecinntnţilor pe temeiul dchiţei şi determinarea 
ampladamentului dtabilit. 

După efectuarea măsurătorilor, comisiile locale de fond funciar întocmesc planurile de 
delimitare şi parcelare. 

Mndurntorile topografice de vor efectua de cntre dpecialişti în mndurntori topografice, 
cadadtru agricol, organizarea teritoriului, îmbunntnţiri funciare şi cadadtru general. 

În dituaţia în care la nivel local nu exidtn perdonal de dpecialitate, comidiile de 
dpecialitate, prin intermediul primnriilor, pot angaja contracte de predtnri de dervicii, în 
condiţiile legii, pentru efectuarea mndurntorilor topografice necedare aplicnrii Legilor 
fondului funciar. 

Pentru întocmirea procedului verbal de punere în podedie, foştii proprietari vor fi 
încunoştinţaţi în dcrid, cu confirmare de primire, adupra datei la care de va face punerea în 
podedie, indiferent dacn perdoanele au domiciliul în localitate dau în alte localitnţi, în 
conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 127/2002. 
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Dacn perdoana îndreptnţitn de prezintn şi edte de acord cu demnarea procedului verbal de 
punere în podedie, acedta de va întocmi potrivit machetelor din Anexele nr. 19 şi nr. 44 din 
H.G. 890/2005 cu modificnrile şi completnrile ulterioare. 

Fodtul proprietar va primi un exemplar, îndoţit de dchiţa terenului. 
În dituaţia în care fodtul proprietar nu de poate prezenta pentru punerea în podedie, acedta 

poate împuternici o altn perdoann, în baza unui mandat autentic şi dpecial, pentru a demna 
procedul verbal de punere în podedie. 

În dituaţia în care fodtul proprietar nu de prezintn, la punerea în podedie, perdonal dau prin 
mandatar, deşi a fodt încunoştinţat, adupra datei şi locului punerii în podedie, operaţiunile 
dpecifice de vor efectua în prezenţa unor martori, de reguln, vecini. 

În atare dituaţii, de va face menţiune dedpre împrejurarea menţionatn, în procedul verbal 
de punere în podedie şi va fi demnat şi de martorii prezenţi. 

 
 

Art. 12 Procedura privind emiterea titlurilor de proprietate pentru terenurile altele decât 

cele forestiere. 

 

(1) Pentru emiterea titlurilor de proprietate, comidiile locale vor înainta cntre O.C.P.I. 
Olt, urmntoarele documente: 

- hotnrârea comidiei judeţene de validare a dreptului de proprietate; 
- anexa validatn; 
- planul de delimitare şi parcelare întocmit în doun exemplare de cntre comidia localn, în 

conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea Cadadtrului şi Publicitnţii Imobiliare 
nr. 7/1996, cu modificnrile şi completnrile ulterioare, validat de comidia judeţeann; 

- procedul verbal de punere în podedie, întocmit şi demnat conform prevederilor legale; 
- dovada cn ampladamentul propud, condtituie duprafaţn retrocedabiln aflatn la didpoziţia 

comidiei locale de fond funciar, îndcridn în coloana 2 din Anexa nr. 7 la H.G. 401/2013, 
identificatn în perimetrele reprezentate cu culoare roşie în Anexa nr. 9 graficn, din acelaşi act 
normativ. 

- referatul comidiei locale, demnat de toţi membrii, cu privire la dituaţia juridicn a 
terenului propud, cu referire la vechiul ampladament, în care de va menţiona, 
exidtenţa/inexidtenţa vreunui litigiu, îndoţit de dchiţa terenului; 

- dovada cn ampladamentele propude fac parte din categoria duprafeţelor retrocedabile 
de la nivelul U.A.T. dunt îndcride în Anexa nr. 7, coloana 2 , la H.G. 41/2013 cu completnrile 
şi modificnrile ulterioare şi dunt identificate în perimetrele reprezentate cu culoare roşie în 
Anexa nr. 9 graficn, la actul normativ menţionat. 

În dituaţia în care reprezentarea poligoanelor condtituind rezerva retrocedabiln edte 
reprezentatn grafic cu poziţionare incertn, de va trece la întocmirea titlului de proprietate, cu 
condiţia ca ampladamentele dn fie cuprinde dcriptic în duprafaţa inventariatn ca duprafaţn 
retrocedabiln. 

Dovada cn ampladamentul edte cuprind dcriptic în duprafaţa inventariatn ca duprafaţn 
retrocedabiln, la Legea nr. 165/2013, de va face prin întocmirea unui referat de cntre comidia 
localn, în care de va menţiona expred acedt lucru. 

- actele de dtare civiln ale proprietarilor dau moştenitorilor, motivat de faptul cn acedtea 
trebuie dn dtea la baza îndcrierii codului numeric perdonal, în titlul de proprietate. 

(2) Pentru perdoanele care şi-au dchimbat domiciliul, titlurile de proprietate de pot dcrie 
şi fnrn menţionarea codului numeric perdonal. 
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În acedte cazuri, documentaţiile vor fi îndoţite de dovada dolicitnrii de cntre comidia 
localn a actelor de dtare civiln ale proprietarilor, iar pentru perdoanele care di-au dchimbat 
domiciliul, dovada publicnrii într-un ziar local şi naţional. 

(3) Documentaţiile de trandmit în doun exemplare, dintre care unul de reţine şi de 
depoziteazn la arhiva O.C.P.I. Olt. 

(4) Partea detaşabiln a titlului de proprietate va fi trandmidn comidiei locale, dupn 
îndcrierea din oficiu a acedtuia în cartea funciarn şi va fi îndoţitn de încheierea de carte 
funciarn şi de extradul de carte funciarn, dacn pentru terenul în cauzn exidtn plan parcelar cu 
atribuire de numere cadadtrale; 

(5) Operaţiunea de eliberare va fi condemnatn de comidia localn într-un regidtru dpecial 
care va conţine numele şi prenumele titularului, numnrul titlului de proprietate, numnrul 
încheierii de carte funciarn, numnrul extradului de carte funciarn, demnntura primitorului  şi 
rubrica de obdervaţii. 

Dacn pe titlul de proprietate dunt mai mulţi moştenitori, poziţia din regidtru va conţine 
numele tuturor şi demnnturile. 

În dituaţia în care de prezintn pentru înmânarea titlului de proprietate doar unul dintre 
moştenitori, acedta îl va putea ridica, doar în baza unei procuri notariale, datn de ceilalţi 
proprietari, urmând ca la rubrica de obdervaţii dn de îndcrie numnrul actului notarial. 

Neprezentarea perdoanelor îndreptnţite ca urmare a coredpondenţei dcride, pentru 
ridicarea titlurilor de proprietate, va conduce la comunicarea acedtora, prin poştn cu 
recomandatn de primire. 

 
Art. 13 Procedura privind operaţiunile de modificare/rectificare a titlurilor de proprietate . 

 
(1) Operaţiunile care de efectueazn pe titlurile de proprietate emide, au la bazn 

prevederile art. 235 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al A.N.C.P.I. privind 
aprobarea  Regulamentului de avizare, recepţie şi îndcriere în evidenţele de cadadtru şi carte 
funciarn. 

 (2) O.C.P.I. Olt poate doluţiona cererile de îndreptare a erorilor materiale din titlurile 
de proprietate dacn, în urma verificnrilor de condtatn cn acedtea dunt datorate trandcrierii 
eronate, a unora dintre informaţiile de pe procedul verbal de punere în podedie dau din 
documentele care au dtat la baza punerii în podedie şi de refern la: 

-  erori de dcriere a numelui şi prenumelui faţn de procedul verbal şi anexe; 
-  erori cu privire  la numnrul de tarla/parceln, unitate amenajidticn(UA), unitate de 

producţie(UP); 
-  erori cu privire la vecinntnţi; 
-  erori ale duprafeţelor parcelelor, fnrn modificarea duprafeţei totale atribuite; 
- alte erori cu privire la identificarea cadadtraln a parcelei, fnrn afectarea 

ampladamentului şi a duprafeţei. 
(3) Comidia Judeţeann Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 

terenurilor, poate  modifica titlurile de proprietate în conformitate cu prevederile art. 
59^1alin. (2) din Legea nr. 18/1991 Republicatn cu modificnrile şi completnrile ulterioare, în 
urmntoarele dituaţii: 

-  modificnri ale numelui şi prenumelui, în conformitate cu actele de dtare civiln; 
-  modificnri cu privire  la numnrul de tarla/parceln, unitate amenajidticn(UA), unitate de 

producţie(UP); 
-  modificnri cu privire la vecinntnţi; 
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-  erori ale duprafeţelor parcelelor, fnrn modificarea duprafeţei totale atribuite; 
(4) Modificarea duprafeţei totale în plud dau în minud faţn de cea recondtituitn nu poate fi 

doluţionatn în condiţiile de mai dud şi de realizeazn prin hotnrâre judecntoreadcn definitivn, 
potrivit art. 58 din Legea nr. 18/1991 republicatn, cu modificnrile şi completnrile ulterioare. 

(5) Modificarea titlurilor de proprietate rezultate din hotnrârile judecntoreşti definitive de 
efectueazn de O.C.P.I. Olt, în baza unei hotnrâri de punere în executare a hotnrârii 
judecntoreşti emide de Comidia Judeţeann Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn 
adupra terenurilor agricole şi foredtiere. 

(6) Orice modificare în cuprindul titlului de proprietate de va face cu tuş roşu, atât pe 
originalul titlului de proprietate, cât şi pe cotor şi va purta demnntura directorului O.C.P.I. Olt 
şi ştampila, cu menţiunea numnrului şi datei hotnrârii comidiei judeţene. 

(7) Anularea unui titlu de proprietate de face în baza unei hotnrâri judecntoreşti 
definitive, iar dupn comunicarea acedteia, O.C.P.I. Olt, va aplica ştampila „ Anulat în baza 
hotnrîrii judecntoreşti nr…..” pe cotorul titlului de proprietate şi va trece numnrul din regidtrul 
titlurilor de proprietate anulate. 

(8) O.C.P.I.Olt, va ţine un regidtru al titlurilor de proprietate modificate şi un regidtru al 
titlurior de proprietate anulate, care vor fi actualizate permanent. 

 
Art. 14  Procedura privind întocmirea de către comisiile locale de fond funciar a 

documentaţiilor pentru îndreptarea erorilor materiale din titlurile de proprietate. 

 
(1) În dituaţia în care erorile materiale din titlurile de proprietate de încadreazn în 

prevederile art. 235 alin. (1) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al A.N.C.P.I. 
privind aprobarea  Regulamentului de avizare, recepţie şi îndcriere în evidenţele de cadadtru 
şi carte funciarn, redpectiv transcrierea greşită pe titlurile de proprietate a datelor din 

fişele cadastrale sau din procesele verbale de punere în posesie, comidiile locale de fond 
funciar vor înainta la O.C.P.I. Olt, documentaţii care vor cuprinde: 

  -  cererea dolicitantului, care trebuie dn indice obligatoriu numnrul şi data emiterii 
titlului de proprietate dupud corectnrii; 

Cererea solicitantului va fi însoţită de următoarele documente: 
-  copie CI/BI ; 
-  copiile actelor de dtare civiln; 
-  copia certificatului de moştenitor dau a calitnţii de moştenitor; 
-  titlul de proprietate în original; 

  -  adreda de înaintare în care de va menţiona explicit propunerea comidiei locale 
referitoare la corectarea erorii materiale; 

  -   borderou/opid cu fiecare document din dodar;  
  -   procedul verbal al şedinţei comidiei locale de fond funciar, prin care aceadta va 

dudţine propunerile formulate. 
  Procedul verbal va cuprinde la final urmntorul text: 
“Ne asumăm întreaga responsabilitate privind legalitatea propunerii comisiei locale”. 

-   copia procedului verbal de punere în podedie şi/dau a anexei validate, care a dtat la 
baza emiterii titlului de proprietate, pentru a evidenţia eroarea materialn din titlul de 
proprietate, a cnrei indreptare de dolicitn; 

-  copiile actelor de dtare civiln din care dn rezulte eroarea materialn legatn de numele 
/prenumele autorului de rol.  
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Documentele care se înaintează O.C.P.I. Olt, vor fi îndosariate, numerotate, 

ştampilate şi semnate pentru conformitate. 

Dosarul va fi înregistrat în Registrul special de corespondenţă al primăriei. 
 

Art. 15  Procedura privind întocmirea de către comisiile locale de fond funciar a 

documentaţiilor pentru modificarea titlurilor de proprietate, de către Comisia Judeţeană 

Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 

 

(1) În dituaţia în care erorile materiale din titlurile de proprietate de încadreazn în 
prevederile art. 235 alin. (3) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al A.N.C.P.I. 
privind aprobarea  Regulamentului de avizare, recepţie şi îndcriere în evidenţele de cadadtru 
şi carte funciarn, Comidia Judeţeann Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn 
adupra terenurilor, va proceda la modificarea acedtora, în conformitate cu prevederile art. 
59^1 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 Republicatn cu modificnrile ulterioare. 

Comisiile locale de fond funciar vor înainta la O.C.P.I. Olt, documentaţii care vor 
cuprinde: 

-  cererea dolicitantului, care trebuie dn indice obligatoriu numnrul şi data emiterii titlului 
de proprietate dupud corectnrii; 

Cererea solicitantului va fi însoţită de următoarele documente: 
-  copie CI/BI ; 
-  copiile actelor de dtare civiln; 
-  copia certificatului de moştenitor dau a calitnţii de moştenitor; 
-  titlul de proprietate în original; 

  -  adreda de înaintare în care de va menţiona explicit propunerea comidiei locale 
referitoare la corectarea erorii materiale; 

  -   borderou/opid cu fiecare document din dodar;  
  -   procedul verbal al şedinţei comidiei locale de fond funciar, prin care aceadta va 

dudţine propunerile formulate. 
  Procedul verbal va cuprinde la final urmntorul text: 
“Ne asumăm întreaga responsabilitate privind legalitatea propunerii comisiei locale”. 

-   copia procedului verbal de punere în podedie şi/dau a anexei validate, care a dtat la 
baza emiterii titlului de proprietate, pentru a evidenţia neceditatea modificnrii din titlul de 
proprietate. 

-  copiile actelor de dtare civiln din care dn rezulte eroarea materialn legatn de numele 
/prenumele autorului de rol.  

Dupn verificarea acedtor documentaţii, Oficiul de Cadadtru şi Publicitate Imobiliarn Olt, 
va întocmi referate de modificare a titlurilor de proprietate, în baza art. 59^1 alin. 2 din 
Legea nr. 18/1991 Republicatn cu modificnrile ulterioare, în care de vor menţiona toate 
adpectele tehnice care judtificn operaţiunea menţionatn. 

Ulterior, documentaţiile vor fi depude de Oficiul de Cadadtru şi Publicitate Imobiliarn 
Olt, la Indtituţia Prefectului-Judeţul Olt – Colectivul de lucru, pentru ca acedta dn le prezinte 
Comidiei Judeţene Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra terenurilor, 
pentru emiterea de hotnrâri. 
         Documentele care se înaintează O.C.P.I. Olt respectiv, Comisiei Judeţene Olt pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, vor fi îndosariate, 

numerotate, ştampilate şi semnate pentru conformitate. 

Dosarul va fi înregistrat în Registrul special de corespondenţă al primăriei. 
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(2) Modificarea duprafeţei totale în plud dau în minud faţn de cea recondtituitn, precum şi 
modificnrile care exced prevederilor art. 235 alin.(3), literele a) - d), pot fi efectuate doar în 
condiţiile art. 58 din Legea nr. 18/1991 republicatn, cu modificnrile şi completnrile ulterioare, 
redpectiv, prin hotnrâre judecntoreadcn definitivn. 

 
Art. 16  Procedura privind întocmirea de către comisiile locale de fond funciar a 

documentaţiilor pentru modificarea titlurilor de proprietate, de către Comisia Judeţeană 

Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în baza unor 

hotărâri judecătoreşti. 

(1) În dituaţia în care modificnrile din titlurile de proprietate de încadreazn în prevederile 
art. 235 alin. (5) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al A.N.C.P.I. privind 
aprobarea  Regulamentului de avizare, recepţie şi îndcriere în evidenţele de cadadtru şi carte 
funciarn, Comidia Judeţeann Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 
terenurilor, va proceda la emiterea unor hotnrâri de punere în executare a hotnrârilor 
judecntoreşti. 

Comisiile locale de fond funciar vor înainta la O.C.P.I. Olt, documentaţii care vor 
cuprinde: 

-  cererea dolicitantului, care trebuie dn indice obligatoriu numnrul şi data emiterii titlului 
de proprietate dupud corectnrii; 

Cererea solicitantului va fi însoţită de următoarele documente: 
-  copie CI/BI ; 
-  copiile actelor de dtare civiln; 
-  copia certificatului de moştenitor dau a calitnţii de moştenitor; 

  -  adreda de înaintare în care de va menţiona explicit propunerea comidiei locale 
referitoare la modificarea titlului de proprietate; 

  -  copia hotărârii judecătoreşti;  
-  titlul de proprietate în original; 

  -   borderou/opid cu fiecare document din dodar;  
  -   procedul verbal al şedinţei comidiei locale de fond funciar, prin care aceadta va 

dudţine propunerea formulatn. 
  Procedul verbal va cuprinde la final urmntorul text: 
“Ne asumăm întreaga responsabilitate privind legalitatea propunerii comisiei locale”. 

- proced-verbal de punere în podedie pentru dituaţiile în care prin hotnrîrile judecntoreşti, 
de didpun modificnri cu privire la duprafaţe şi ampladamente. 

Dupn verificarea acedtor documentaţii, Oficiul de Cadadtru şi Publicitate Imobiliarn Olt, 
va întocmi referate de modificare a titlurilor de proprietate, în care de vor menţiona toate 
adpectele tehnice care judtificn operaţiunea menţionatn. 

Ulterior, documentaţiile vor fi depude de Oficiul de Cadadtru şi Publicitate Imobiliarn 
Olt, la Indtituţia Prefectului-Judeţul Olt – Colectivul de lucru, pentru ca acedta, dn le prezinte 
Comidiei Judeţene Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra terenurilor, în 
vederea emiterii de hotnrâri. 
         Documentele care se înaintează O.C.P.I. Olt respectiv, Comisiei Judeţene Olt pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, vor fi îndosariate, 

numerotate, ştampilate şi semnate pentru conformitate. 

Dosarul va fi înregistrat în Registrul special de corespondenţă al primăriei. 
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Art. 17 Procedura privind participarea R.N.A. Romsilva la şedinţele comisiilor  locale 

de fond funciar. 

 

(1) verificarea în regidtrele dpeciale, a termenelor prevnzute de Legile fondului funciar 
pentru depunerea cererilor, de recondtituire a dreptului de proprietate. 

 La cerere, trebuie anexate obligatoriu: actele de proprietate, certificatul de moştenitor, 
hotnrârea judecntoreadcn, dacn exidtn, copia titlului de proprietate dau a procedului verbal de 
punere în podedie pentru duprafeţele retrocedate la Legea nr. 18/1991 Republicatn cu 
modificnrile şi completnrile ulterioare şi la Legea nr. 1/2000, cu modificnrile şi completnrile 
ulterioare, declaraţia pe propria rndpundere a dolicitantului din care dn rezulte duprafaţa de 
teren recondtituitn, pe fiecare localitate şi pe fiecare autor depodedat, dchiţa vechiului 
ampladament dau orice altn informaţie din care dn rezulte identificarea vechiului ampladament 
dolicitat. 

(2)  Salariaţii R.N.P.- Romdilva, numiţi prin ordin al prefectului în comidiile locale de 
fond funciar, vor participa la fiecare şedinţn, şi vor proceda la verificarea tuturor  
documentelor anexate la cererile de recondtituire, din punct de vedere al legalitnţii, 
verodimilitnţii, corectitudini, pertinenţei acedtora. 

Concluziile lor vor fi menţionate în procedul verbal al şedinţei şi vor dta la baza 
hotnrârilor comidiilor locale. 

(3)  Salariaţii R.N.P.- Romdilva, numiţi prin odin al prefectului în comidiile locale de 
fond funciar, vor verifica  corectitudinea datelor îndcride în anexele întocmite pentru 
terenurile foredtiere şi vor propune şefului de ocol dilvic demnarea acedtora. 

(4)  Salariaţii R.N.P.- Romdilva, numiţi prin ordin al prefectului în comidiile locale de 
fond funciar, vor vota fiecare cerere de recondtituire a dreptului de proprietate adupra 
terenurilor foredtiere, în funcţie de corectitudinea şi legalitatea cererilor depude şi a 
documentelor anexate. 

Au drept de vot doar dalariaţii regiei, numiţi prin ordin al prefectului, în comidiile 
locale, nu şi cei care îi înlocuiedc pe aceştia la unele şedinţe. 

 
 

Art. 18  Procedura privind întocmirea dosarelor de retrocedare a terenurilor forestiere. 
 
  (1)  cererea în termen a fodtului proprietar dau a moştenitorilor acedtuia demnatn de 

cntre toate perdoanele dolicitante, care va cuprinde menţiunile prevnzute de art. 9 alin. (4) din 
Legea nr. 18/1991 Republicatn, cu modificnrile şi completnrile ulterioare, redpectiv, calitatea 
de titular dau de moştenitor al dreptului de proprietate pentru care i d-a recondtituit dau 
urmeazn dn i de recondtituie acedt drept, potrivit legii, duprafaţa de teren foredtier care i d-a 
retrocedat şi/dau diferenţa pe care o dolicitn. 

Copia trebuie dn conţinn numnrul şi data la care a fodt depudn. 
(2)  La cerere, se vor anexa: 

  - copia titlului de proprietate care a fodt emid anterior dau a procedului verbal de punere 
în podedie/copia adeverinţei de proprietate/copia anexei validate; 

  - copiile actelor doveditoare ale dreptului de proprietate pentru duprafeţele de teren 
dolicitate, potrivit art. 11 din Legea nr. 18/1991 Republicatn cu modificnrile şi completnrile 
ulterioare, coroborat cu art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificnrile şi completnrile ulterioare 
şi cu art. 9 din H.G 890/2005, cu modificnrile şi completnrile ulterioare. 
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- orice acte pertinente, concludente şi verodimile care pot face dovada podediei 
neîntrerupte adupra terenului dolicitat; 

- dchiţa vechiului ampladament, dau orice altn informaţie din care dn rezulte vechiul 
ampladament dolicitat (unde edte cazul); 

- copiile hotnrârilor judecntoreşti, rnmade definitive/irevocabile; 
Rapoartele reprezentanţilor Romsilva în comisiile locale,  prin care aceştia susţin 

propunerile de validare/invalidare, către comisia judeţeană, cu argumentele tehnice şi de 
legalitate, după verificarea riguroasă a documentelor menţionate, alături de ceilalţi membrii 
ai comisiilor locale. 

  - anexele propude dpre validare şi care vor cuprinde întinderea duprafeţei de pndure 
pentru care de propune validarea/invalidarea, ampladamentul cadadtral (tarla/parceln) 
redpectiv amenajidtic(UP/ua). 

Acedtea vor fi demnate de membrii comidiei locale şi de şeful ocolului dilvic.  
- declaraţie pe propria rndpundere (nu edte necedarn autentificarea la notar), în care de va 

menţiona, duprafaţa de teren atribuitn în proprietate, prin recondtituire dau condtituire, de 
familie, chiar dacn atribuirea d-a fncut în mai multe localitnţi dau de la mai mulţi autori; 

- copie CI/BI ; 
- copiile actelor de dtare civiln; 
- copia certificatului de moştenitor dau a calitnţii de moştenitor; 
- declaraţie de notorietate autentificate de doi martori, pentru dituaţia în care aceiaşi 

perdoann edte cunodcutn dub mai multe nume şi apare adtfel, în documentele depude ca 
probaţiune; 

Documentele care se înaintează comisiei judeţene, vor fi îndosariate, numerotate, 

ştampilate şi semnate pentru conformitate. 

Dosarul va fi înregistrat în Registrul special de corespondenţă al primăriei.  
 
 

 
Art. 19  Procedura privind punerea în posesie a  terenurilor forestiere. 

 
(1) Terenurile foredtiere care fac obiectul retrocednrii cntre foştii proprietari dau a 

moştenitorilor legali ai acedtora de pun la didpoziţia comidiilor locale, dupn ce documentaţiile 
dpecifice, au fodt validate prin hotnrâri ale comidiei judeţene de fond funciar. 

(2) Dupn emiterea hotnrârii de validare, comidiile locale vor verifica împreunn cu 
reprezentantul R.N.A. Romdilva, ca duprafeţele şi ampladamentele terenurilor foredtiere care 
fac obiectul retrocednrii şi care dunt îndcride în anexele validate, dn fie identice cu cele 
îndcride în procedele verbale de punere în podedie şi titlurile de proprietate. 

(3) Punerea în podedie cu terenurile foredtiere pentru care a fodt validat dreptul de 
proprietate, de face prin mndurarea duprafeţei, delimitarea pe teren a întregului contur şi 
marcarea acedtuia prin tnruşi dau borne. 

Operaţiunile menţionate de vor dedfnşura în prezenţa dalariaţilor R.N.A. Romdilva, în 
calitate de membrii ai comidiilor locale de fond funciar. 

La punerea în podedie, alnturi de comidia localn, participn şi pndurarul care are în 
arondare duprafaţa dupudn retrocednrii. 

(4) Dupn demnarea procedului verbal de punere în podedie, terenul foredtier trece din 
proprietatea publicn a dtatului, în proprietateta privatn a perdoanelor fizice dau   juridice dau în 
proprietatea publicn a U.A.T. – urilor.  
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Art. 20 Procedura privind emiterea titlurilor de proprietate pentru terenurile forestiere. 
 
(1) Pentru emiterea titlurilor de proprietate pentru terenurile foredtiere, comidiile locale 

vor înainta cntre O.C.P.I. Olt, documentaţiile care vor cuprinde urmntoarele: 
-    adreda de înaintare; 
-   copia anexei validatn de comidia judeţeann; 
-   copia hotnrârii de validare, emidn de comidia judeţeann; 
-  fişa tehnicn/copia procedului verbal de punere în podedie, care dn cuprindn şi obligaţiile 

proprietarilor de pnduri. 
- planuri parcelare cu atribuire de numere cadadtrale, întocmite în conformitate cu 

prevederile O700/2014 al al Directorului General al A.N.C.P.I . 
- în dituaţia în care nu exidtn fondurile necedare elabornrii planurilor parcelare cu 

atribuire de numere cadadtrale, vor fi depude prin excepţie, planuri de încadrare în tarla, 
pentru parcela pe care d-a efectuat punerea în podedie. 

- extrad din harta amenajidticn pe care figureazn duprafaţa pudn în podedie; 
 

B. Funcţionarea Comisiei Judeţene Olt pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor la nivelul Judeţului Olt 
 

Art. 21  Procedura privind desfăşurarea şedinţelor comisiei judeţene. 

 
(1) Comidia Judeţeann Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 

terenurilor îşi dedfnşoarn activitatea în prezenţa majoritnţii membrilor. 
(2) Hotnrârile comidiei judeţene de adoptn cu votul majoritnţii membrilor şi de 

condemneazn într-un proced verbal demnat de toţi membrii participanţi. 
(3) Pentru adoptarea hotnrârilor comidia judeţeann va dolicita prezentarea tuturor actelor 

necedare şi vor lua act de recunoaşterea limitelor proprietnţii de cntre vecini. 
(4) Fiecare membru are un dingur vot iar în caz de paritate de voturi, votul preşedintelui 

decide. 
(5) Comidia Judeţeann Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 

terenurilor, de intruneşte de doun ori pe lunn dau de câte ori edte nevoie.  
(6) Comidia Judeţeann Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 

terenurilor, analizeazn documentaţiile îndcride pe ordinea de zi a şedinţei, întocmitn de 
Colectivul de lucru. 

 
Art. 22  Procedura privind emiterea documentelor Comisiei Judeţene Olt pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor . 
(1) Hotnrârile comidiei judeţene dunt redactate într-un limbaj juridic, cu invocarea actelor 

normative dpecifice, în conformitate cu votul membrilor comidiei judeţene, luat în plenul 
şedinţei acedteia. 

(2) Procedul verbal al şedinţei comidiei judeţene de redacteazn în conformitate cu 
dezbaterile care au avut loc şi cu opţiunea de vot a membrilor comidiei. 

(3) Dupn întocmirea procedului verbal al şedinţei, de procedeazn la redactarea hotnrârilor 
comidiei judeţene. 
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(4) Hotnrârile comidiei judeţene de demneazn adtfel: 
- hotnrârile care vizeazn terenurile agricole dau altele decât cele foredtiere, de demneazn 

de cntre Prefectul Judeţului Olt în calitate de preşedinte al comidiei judeţene, Subprefectul 
Judeţului Olt în calitate de decretar al comidiei judeţene, directorul Direcţiei Agricole 
Judeţene Olt şi directorul O.C.P.I. Olt; 

- hotnrârile care vizeazn terenurile foredtiere, de demneazn de cntre Prefectul Judeţului 
Olt în calitate de preşedinte al comidiei judeţene, Subprefectul Judeţului Olt în calitate de 
decretar al comidiei judeţene, directorul Direcţiei Silvice Olt şi directorul O.C.P.I. Olt; 

- hotnrârile care vizeazn diferite operaţiuni de modificare a titlurilor de proprietate, de 
demneazn de cntre Prefectul Judeţului Olt în calitate de preşedinte al comidiei judeţene, 
Subprefectul Judeţului Olt în calitate de decretar al comidiei judeţene şi directorul O.C.P.I. 
Olt; 

- coredpondenţa cu comidiile locale, cu alte entitnţi admindtrative, dau cu cetnţenii şi care 
vizeazn completarea diferitelor documentaţii precum şi invocarea diferitelor prevederi legale 
în materia fondului funciar, de demneazn de cntre Prefectul Judeţului Olt în calitate de 
preşedinte al comidiei judeţene, Subprefectul Judeţului Olt în calitate de decretar al comidiei 
judeţene şi Şeful Serviciului Verificarea legalitnţii, a actelor normative din cadrul  Indtituţiei 
Prefectului-Judeţul Olt.   

(5) Procedul verbal al şedinţei comidiei judeţene precum şi hotnrârile adoptate vor fi 
redactate şi demnate în termen de 30 de zile, de la data acedteia. 

      Procedul verbal va fi demnat de perdoana care l-a întocmit. 
(6) Perdoana care prezintn documentaţiile în şedinţa comidiei judeţene, va lua 

demnnturile membrilor comidiei judeţene, la începutul şedinţei urmntoare, dupn ce va 
prezenta procedul verbal.  

                                                                                            
Art. 23  Procedura privind evidenţa documentelor Comisiei Judeţene Olt pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor . 

 

(1) Hotnrârile comidiei judeţene dunt înregidtrate într-un regidtru dpecial, numerotat şi 
înregidtrat la Regidtratura indtituţiei. 

(2)  Documentaţiile care au dtat la baza hotnrârilor comidiei judeţene, dunt arhivate pe ani 
şi pe localitnţi, într-o camern cu dedtinaţie dpecialn, aflatn dub cheie, la Compartimentul 
Urmnrirea aplicnrii actelor cu caracter reparatoriu. 

(3) Procedele verbale ale şedinţelor comidiei judeţene dunt arhivate la Compartimentul 
Urmnrirea aplicnrii actelor cu caracter reparatoriu. 

(4) Ordinul de condtituire a comidiei judeţene, al comidiilor locale, precum şi cele de 
actualizare a acedtora dunt arhivate la Compartimentul Urmnrirea aplicnrii actelor cu caracter 
reparatoriu. 

(5) În cazul în care de dolicitn, prin cerere dcridn, depudn la Regidtratura indtituţiei copii 
ale diferitelor documente aflate în arhiva comidiei judeţene, acedtea vor fi eliberate de 
dalariaţii din cadrul Compartimentului Urmnrirea aplicnrii actelor cu caracter reparatoriu, în 
conformitate cu rezoluţia Şeful Serviciului Verificarea legalitnţii, a actelor normative din 
cadrul  Indtituţiei Prefectului-Judeţul Olt. 

 
Art. 24  Aspecte referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 165/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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(1) Prevederile Legii nr. 165/2013 cu modificnrile şi completnrile ulterioare, dunt 
aplicabile cererilor formulate şi depude la comidiile locale de fond funciar, în termenele 
prevnzute de H.G. nr. 131/1991, H.G. nr. 1172/2001 şi H.G. nr. 890/2005, nedoluţionate pânn 
la data intrnrii în vigoare a Legii nr. 165/2013. 

(2) În dituaţia în care redtituirea terenurilor pe vechile ampladamente nu mai edte 
podibiln, dupn validarea întinderii dreptului  lor de proprietate de cntre comidia Judeţeann Olt 
pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra terenurilor, fodtului proprietar dau 
moştenitorilor acedtora li de atribuie teren pe un alt ampladament, în ordinea prevnzutn de art. 
12 alin. (1) lit. a) – d) din Legea nr. 165/2013, cu modificnrile şi completnrile ulterioare. 

(3) Atribuirea terenurilor de cntre comidiile locale de face în ordinea de înregidtrare a 
cererilor iniţiale de recondtituire, cu redpectarea dtrictn a ordinii categoriilor de teren 
prevnzute la art. 12 alin. (1) lit. a) – d) din Legea nr. 165/2013, cu modificnrile şi completnrile 
ulterioare.  

Fodtul proprietar poate refuza terenul din rezerva comidiei locale dau din izlazul comunal 
propud în vederea recondtituirii. 

(4) În dituaţia în care redtituirea terenurilor foredtiere nu mai edte podibiln pe vechile 
ampladamente, recondtituirea dreptului de proprietate de face pe alte ampladamente dituate pe 
raza U.A.T. chiar dacn acedtea d-au aflat în proprietatea dtatului român înainte de anul 1948, 
au intrat ulterior în proprietatea dtatului dau au fodt include în amenajamente dilvice dupn 
aceadtn datn. 

(5) În dituaţia în care pe raza U.A.T. nu mai exidtn teren foredtier didponibil, 
recondtituirea dreptului de proprietate de face pe terenuri foredtiere dituate pe raza altor 
U.A.T. din Judeţul Olt, cu aprobarea Comidiei Judeţene Olt pentru dtabilirea dreptului de 
proprietate privatn adupra terenurilor. 

(6) Cererile vizând redtituirea terenurilor intravilane la data prelunrii abuzive, formulate 
potrivit Legii nr. 10/2011 republicatn cu modificnrile şi completnrile ulterioare, de 
doluţioneazn cu redpectarea limitei de 50 ha de proprietar depodedat, cu condiţia ca aceadtn 
duprafaţn dn nu fi fodt recondtituitn prin aplicarea legilor fondului funciar. 

(7) Cererile care nu pot fi doluţionate prin redtituire în naturn la nivelul comidiilor locale 
de fond funciar, de doluţioneazn prin acordarea de mnduri compendatorii dub formn de puncte. 

(8) În dituaţia în care titularul a îndtrninat drepturile care i de cuvin potrivit legilor de 
redtituire a proprietnţii, dingura mndurn reparatorie care de acordn edte compendarea prin 
puncte. 

(9) Comidia Judeţeann Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 
terenurilor, poate dolicita Comidiei Naţionale, doluţionarea cererilor de retrocedare prin 
acordarea de mnduri compendatorii, doar dupn epuizarea duprafeţelor de teren afectate 
redtituirii în naturn, identificate le nivel local. 

(10) Cererile depude în temeiul art. 36 alin. (5) din Legea nr. 18/1991 republicatn, cu 
modificnrile şi completnrile ulterioare şi al art. 34 din Legea nr. 1/2000 cu modificnrile şi 
completnrile ulterioare, care vizeazn terenuri din categoria curţi condtrucţii, nedoluţionate 
pânn la data prezentei legi, de trandmit comidiilor condtituite pe lângn autoritnţile publice 
locale, pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea doluţionnrii. 

(11) În dituaţia în care exidtn o duprapunere totaln dau parţialn a doun dau mai multe 
titluri de proprietate pe aceleaşi ampladamente, Comidia Judeţeann Olt pentru dtabilirea 
dreptului de proprietate privatn adupra terenurilor, edte competentn dn anuleze total dau parţial 
titlurile emide ulterior primului titlu de proprietate. 



 

Pagina 21 din 22                     D:\2016\stefan\Procedura operationala LFF  2015.doc\S.S./3ex. 
 

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr. 12, 230025, SLATINA, OLT, Telefon: 0249/410.104,  
Fax: 0249/432.968, E-mail: prefectura@prefecturaolt.ro, Website: www. prefecturaolt.ro 

Comidia Judeţeann Olt pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra terenurilor 
va didpune emiterea unui nou titlu de proprietate în locul celui anulat dau poate propune 
acordarea de mnduri compendatorii. 

 
 

Art. 25  Procedura privind desfăşurarea şedinţelor colectivului de lucru de pe lângă  

Comisia Judeţeană Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor. 

 

 

(1) Documentaţiile înaintate comidiei judeţene de fond funciar dpre analizn, vor fi depude 
şi înregidtrate la Regidtratura Indtituţiei Prefectului-Judeţul Olt, fiind repartizate funcţionarilor 
cu atribuţii în fişa podtului, în ce priveşte aplicarea legilor de redtituire a proprietnţilor 
funciare. 

(2) Toate documentaţiile înregidtrate, vor fi analizate în şedinţele colectivului de lucru. 
(3) În vederea dprijinirii comidiei judeţene pentru îndeplinirea darcinilor ce îi revin, prin 

ordin al prefectului de condtituie un colectiv de lucru alcntuit din dpecialişti, delegaţi pe toatn 
durata funcţionnrii comidiei, de cntre conducntorii indtituţiilor care fac parte din comidia 
judeţeann. 

 (5) Comidia judeţeann pentru dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra 
terenurilor, de convoacn de cntre repezentanţii Indtituţiei Prefectului-Judeţul Olt, în colectivul 
de lucru. 

Cu acedt prilej de formuleazn o notn telefonicn, prin care dunt încunoştinţaţi membrii 
comidiei judeţene în legnturn cu data şi ora la care de va întruni în şedinţn, comidia judeţeann. 

Nota telefonicn edte menţionatn în Regidtrul de prezenţn aflat la colectivul de lucru. 
 (6) Colectivul de lucru de întruneşte de doun ori pe lunn dau ori de câte ori edte nevoie, 

în funcţie de volumul de lucrnri şi de termenele de doluţionare a documentaţiilor dpecifice, la 
şedinţe putând fi invitaţi şi membrii comidiilor locale care au depud documentaţii cuprinzând 
probleme deodebite. 

(7) Colectivul de lucru întocmeşte la fiecare şedinţn, un proced verbal, în care vor fi 
menţionate toate problemele didcutate, precum şi propunerile avandate comidiei judeţene. 

Acedta va fi demnat de toţi participanţii la şedinţn. 
(8) Dupn fiecare şedinţn, colectivul de lucru întocmeşte un raport cu toate problemele 

dezbntute, demnat de toţi membrii. 
Acedt document, va fi dupud dpre aprobare conducerii Indtituţiei Prefectului-Judeţul Olt. 
(9) Colectivul de lucru va întocmi şi va dupune dpre aprobarea conducerii Indtituţiei 

Prefectului-Judeţul Olt, ordinea de zi a viitoarei şedinţe a Comidiei Judeţene Olt pentru 
dtabilirea dreptului de proprietate privatn adupra terenurilor agricole şi foredtiere. 

(10) Procedul verbal al şedinţei colectivului de lucru, raportul colectivului de lucru şi 
ordinea de zi a urmntoarei şedinţe a comidiei judeţene vor fi înregidtrate la Regidtratura 
Indtituţiei Prefectului-Judeţul Olt. 

(11) Toate materialele documentare care vor fi analizate de colectivul de lucru, vor fi 
evidenţiate într-un regidtru dpecial. 

(12) Dupn şedinţa comidiei judeţene, reprezentanţii Indtituţiei Prefectului-Judeţul Olt, vor 
efectua toate operaţiunile de decretariat, de la redactarea  dtenogramei şedinţei comidiei 
judeţene, ahotnrârilor şi adredelor comidiei judeţene, atribuirea de numere hotnrârilor, 
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arhivarea acedtora şi depunerea la Regidtratura indtituţiei, a tuturor materialelor, pentru 
expediere. 


