
R()MANTA

MINISTERU L AFACERILOR INTERN E
INSTITUTIA PREFECTULUI . JUDETUL OLT

Comisia Judefeanr Olt pentru statrilirea dreptului de proprietate privatl asupra terenurilor agricole gi forestiere

HOTARARE

AvAnd tn vedere :

- Legea nr. 18/1991 Republicatd cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
- Legea nr. 112000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

agricole qi forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 1811991 Ei ale Legii nr.
t69n997;

- Legea nr.24712005 privind reforma in domeniile proprietbtii gijustiliei precum
gi unele mdsuri adiacente, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- Legea nr. 16512013 privind mdsurile pentru frnalizarea procesului de restituire,
in naturi sau in echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului
comunist in Romdnia, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- Legea nr. 711996 Republicatd a Cadastrului qi Publicitetii Imobiliare, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Legea nr.23ll20r8, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Legea nr. 8712020;
- Regulamentul privind procedura de constituire, atribuliile, gi funcfionarea

comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privati asupra terenurilor, a
modelului qi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum qi punerea in
posesie a proprietarilor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, aprobai prin H.G
89012005;

- Normele de aplicare a Legii nr. 16512013, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, aprobate prin H.G. 40112013;

- Ordinul nr. 70012014 al Directorului General
Regulanrentului de avizare, receplie qi inscriere in
lunciard;

- Adresa A.N.R.P. nr. 5141G.8.24.03.2016 inregistratd,la Institulia Prefectului -Judelul Olt cu nr. 21090129.03.20t6;
- Adresa A.D.S. nr. 2073612021, inregistratd la Institulia Prefectului

cu nr. 2627712021:
- Judelul Olt

- Adresa A.N.R.P. Bucureqti nr. I252B1RG/DFFl2O21, inregistratd la Institulia
Prefectului - Judelul Olt cu nr.2283512021;

- proiectul de modificare a Regulamentului de organizare Ei func{ionare a
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor agricole
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al A.N.C.P.I. privind aprobarea
evidenlele de cadastru gi carte



$i forestiere precum qi de

Judeplui Olt;
In temeiul art.6 lit. a)

H.G. nr. 89012005, Comisia
privatd asupra terenuri lor,

aplicare unitard a Legilor fondului funciar la nivelul

$i b), coroborat cu art. 8 din Regulamentul aprobat prin
Judelean6 Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate

HOTARA$rE

Art.l. Se aprobi Regulamentul de organizare gi func{ionare a comisiilor
pentru stabilirea dreptului de proprietate privati asupra terenurilor agricole pi
forestiere precum qi de aplicare unitarl a Legilor fondului funciar la nivelul
Jude{ului OIt, conform anexei la prezenta hotirdre.

Art.2. Colectivul de lucru al Comisiei Judelene Olt va comunica prezenta
hotdr6re, urmdtoarelor institulii :

- Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliari Olt;
- Direc(ia AgricolS Judefeani Olt;
- Direc{ia Silvici Olt;
- Agen{ia Domeniilor Statului-Filiala Olt;
- Garda Forestieri Rm. Vilcea;
- Agenfia Nafionali de imbuniti(iri Funciare Caracall
- Consiliul Jude{ean Olt;
- Asocia(ia Administratorilor de Piduri;
- ll2 primlrii din Judeful Olt in care au fost constituite prin ordin al

prefectului, comisii locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privati
asupra terenurilor agricole gi forestiere.

Art.3. Hotdrilrea nr. 17581/17-06-2015, adoptati de Comisia Judefeana Olt
pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenuriulor agricole Ei forestiere, i;i
inceteazd ap li cab i I itatea.
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ROMANTA

MINISTERU L AFACERILOR INTERN E
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL OLT

Anexd la Hotir6rea Comisiei Jude[ene Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate
privatd asupra terenurilor agricole gi forestiere nr. 20763/10-02-2022.

Regulamentul de organizare gi funclionare a comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenuritir agricole
gi forestiere precum gi de aplicare unitard a Legilor fondutui funciar

la nivelul Judetului Olt.
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CAPITOLUL I
Prevederi generale

Art. I Scop:

Prin acest regulament se urrndreqte:
- stabilirea unui set unitar de reguli privind aplicarea actelor cu caracter reparatoriu,

respectiv legile fondului funciar. la nivelul comisiilor locale de fond funciar din Jude[ul Olt:
- stabilirea unui set unitar de reguli privind desfdgurarea activiti{ii in cadrul Cornisiei

Jude{ene Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor, constituitd pe
ldngd Institulia Prefectului-Judeful Olt.

Art.2 Domeniu:

Regularnentul se aplicl de cdtre salarialii din cadrul Institu{iei Prefectului-Judetrul Olt.
cu atribufii in aplicarea legilor fondului funciar. de cdtre n-rernbrii Colectivului de lucru al
comisiei jude[ene, de celelalte institulii implicate in aplicarea legilor fbndului funciar precum
qi de catre comisiile locale de fond funciar din Jude{ul Olt.

Art. 3 Referinle normotive:

- Legea nr. l8/1991 Republicata cu rnodiflcdrile qi cornpletdrile ulterioare;
- Legea nr. 112000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

agricole qi fbrestiere, solicitate potrivit prevederilor I-egii nr. 18/1991 qi ale Legii nr.
16911991;

- Legea nr.24712005 privind reforma irr dorneniile proprietatii $i .iustiliei precurn gi
unele mlsuri adiacente, cu rnodificarile gi courpletdrile ulterioare;

- Legea nr. 16512013 privind rnlsurile pentru frnahzarea procesului de restituire, in
naturd sau in echivalent. a irnobilelor preluate in rnod abuziv in perioada regirnului comunist
in Rom6nia. cu rnodificdrile gi completf,rile ulterioare:

- Legea nr.711996 Republicata a Cadastrului gi Publicitatii Imobiliare. cu rnodific[rile gi
completdrile ulterioare:

- Legea nr.23112018. cu modificarile qi completdrile ulterioare;
- Legea nr. 8112020:
- H.G 13111991 pentru aprobarea Regularnentului privind procedura de constituire.

atribu{iile. qi funcfionarea cotnisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra
terenurilor" a modelului qi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum gi punerea
in posesie a proprietarilor" cu rnodificdrile qi cornplet[rile ulterioare;

- H.G 89012005 pentru aprobarea Regularnentului privind procedura de constituire,
atribu[iile, qi func[ionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privati asupra
terenurilor, a modelului qi rnodului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum qi punerea
in posesie a proprietarilor, cu modific5rile gi cornpletarile ulterioare:
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- H.G. 40112013 pentru aplicarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16512013, cu
modificarile gi completdrile ulterioare:

AIte documente:

- Ordinul nr. 70012014 al Directorului General al A.N.C.P.l. privind aprobarea
Regularnentului de avizare. recep{ie gi inscriere in evidenlele de cadastru gi carte funciard;

- Adresa A.N.R.P. nr. 51 41G.8.124.03.2016 inregistratd,la Institutria Prefectului - Judeful
Olt cu nr. 21090129.03.2016;

- Adresa A.D.S. nr.2013612021. inregistratd la Institu[ia Pref-ectului -Judelul Olt cu nr.
26277 t2021;

- Adresa A.N.R.P. Bucureqti nr. 12528/RG IDFF 12021. inregistratd la Institufia
Prefectului - Judeful Olt cu nr.2283512021 .

CAPITOLUL II
Organizarea ;i funclionarea cornisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd

asupra terenurilor la nivelul Jude{ului Olt

Art. 1. Organizoreo comisiilor locale pentru stobilireu dreotului de proorietote orivotci
osupro terenurilor ogricole si forestiere, la nivelul Judetului olt.

Prezentul regulament stabilegte rnodul de organizare gi func{ionare a comisiilor locale
pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor gi modul de lucru al
acestora cu cornisia .iude{eanb pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra
terenurilor gi celelalte institulii care participa la aplicarea legilor fondului funciar.

Comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor sunt
numite prin ordin al pret-ectului gi au cornponenla prevdzutd de art. 2 alin. (l) din H.G.
890/2005 cu modificdrile qi cornpletdrile ulterioare.

Comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor
agricole gi forestiere indeplinesc atribu[iile prevdzute de art. 5 din Regulamentul aprobat prin
H.G. 890/2005 cu rnodificdrile qi cornpletarile ulterioare. precum qi atribu{iile care decurgdin
aplicarea prevederilor Legii nr. 16512013 privind mdsurile pentru finalizarea procesului de
restituire, in naturd sau echivalent, a irnobilelor preluate in rnod abuziv in perioada regirnului
comunist in Romdnia cu rnodificdrile qi cornpletdrile ulterioare gi din aplicarea Normelor
pentru aplicarea Legii nr. 16512013 aprobate prin H.G. 40112013 cu modificarile gi
completdrile ulterioare.

Cornisile locale se intrunesc ori de cAte ori este nevoie, in funcfie de volumul de lucrdri
qi de termenele de solu{ionare a documenta{iilor specifice qi iqi deslbqoard activitatea in plen,
in prezenfa prirnarului a viceprimarului qi a secretarului .

Lucrdrile de secretariat ale cornisiilor locale vor fi asigurate de secretarii generali ai
comunelor/orage I orlmuni cipii I or.
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Art. 2. Funclionares comisiilor locole pentru stobilireo dreptului de proprietote
privatd osupra terenurilor ogricole si forestiere, lo nivelul Jude(ului Olt.

Comisiile locale analizeazd cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, cu
verificarea riguroasd a indeplinirii condiliilor prevdzute de art.9 alin. (4) $i (5) din Legea nr.
l8l1991 Republicatf,, cu rnodificarile gi cornpletdrile ulterioare coroborate cu prevederile art.
6 din Legea nr. 112000 cu modificarile gi cornpletarile ulterioare. solicitdnd in acest scop.
toate rela(iile qi datele necesare.

Cererile de reconstituire se analizeozd in ordinea cronologicd a inregistrdrii lor, pe
baza actelor doveditoare depuse de persoanele indreptdlite.

Comisiile locale stabilesc dreptul de proprietate qi amplasamentul suprafblei de teren"
corespunzdtoare.

Stabilirea dreptului de proprietate se f'ace nurnai la cerere. fonnulatd de fiecare persoand
indrept[{itd, personal sau prin mandatar. Cand sunt mai mulli rnogtenitori cererea se poate
face qi in comun" dar va fi sernnatd de fiecare dintre ei.

La cerere se anexeazd. acte de proprietate. certificate de moqtenitor, hotdrdre
judecdtoreascd, dacd existd, acte de stare civil6 in toate cazurile qi orice alte acte din care sd
rezulte dreptul de proprietate asupra terenului.

Cornisiile locale intocmesc documenta{iile de validare ce se vor inainta cornisieijude{ene
qi docurnenta[iile pentru emiterea titlurilor de proprietate.

Art. 3. Or{anizoreo si functionareo Comisiei Judelene Olt pentru stabilireo dreptului
de proprietate privotd osupro terenurilor ogricole $i forestiere.

Prezentul regulament stabilegte rnodul de organizare qi func{ionare a Comisiei Jude{ene
Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor gi rnodul de lucru al
acesteia cu cornisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privatf, asupra
terenurilor.

Comisia Jude[eand Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor
este numitaprin ordin al prefectului gi are componen[aprevdzutd de art.4 alin. (1) din H.G.
890/2005 cu modificarile qi completirile ulterioare.

Comisia judeteand pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor agricole Ei
forestiere iqi destEqoarf, activitatea conform dispoziliilor art. 8 din Regulamentul aprobat prin
Hotdrdrea Guvernului nr. 890/2005.

Cornisia Jude{eand Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra
terenurilor agricole gi forestiere indeplinegte atribuliile prevdzute de art, 6 din Regulamentul
aprobat prin H.G. 890/2005 cu modificarile qi cornpletdrile ulterioare, atribu(iile care decurg
din aplicarea prevederilor Legii nr. 16512013 privind mdsurile pentru frnalizarea procesului
de restituire. in naturd sau echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada
regimului comunist in Romdnia cu modificarile gi completarile ulterioare qi din aplicarea
Normelorpentru aplicarea Legii nr. 16512013 aprobate prin H.G.40112013 cu modificarile gi
completdrile ulterioare" ale Legii nr. 23112018 qi Legii nr. 8712020, precum atribuliile
cuprinse in acte normative, legate de aplicarea Legilor fbndului funciar, adoptate ulterior.

Cornisia iude{eani se intruneqte o datd pe lund sau ori de cdte ori este nevoie, in funclie
de volumul de lucrSri qi de termenele de solu{ionare a docurnenta(iilor specifice.
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Art. 4. Desfdsursrea sedinlelor comisiei iudelene.

(1) Comisia JudeJeana Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra
terenurilor iqi desfEqoard activitatea in prezen\a majoritalii rnembrilor.

(2) Hotdr6rile cornisiei iudelene se adopta cu votul rnajoritdlii rnembrilor qi se

consemneazd intr-un proces verbal semnat de tofi membrii participan]i.
(3) Pentru adoptarea hot[rArilor comisia jude{ean[ va solicita prezentarea tuturor actelor

necesare.
(4) Fiecare membru are un singur vot iar in caz de paritate de voturi, votul preqedintelui

decide.
(5) Comisia Jude[eana Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra

terenurilor, se intruneqte o dat[ pe lund sau ori de cAte ori este nevoie.
(6) Comisia Jude{eand Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privatf, asupra

terenurilor, anahzeazd docurnenta{iile inscrise pe ordinea de zi a qedinlei" intocmitd de
Colectivul de lucru.

Art. 5. Emiterea documentelor Comisiei Judetene Olt pentru stabilireo dreptului de
proprietate privotd asupro terenurilor .

( 1 ) Hotdr6rile comisiei judelene sunt redactate intr-un limbaj juridic, cu invocarea actelor
normative specifice" in conformitate cu votul rnernbrilor cornisiei jude{ene, luat in plenul
qedin{ei acesteia.

(2) Procesul verbal al qedin(ei cornisiei .iude{ene se redacteazd, in conformitate cu
dezbaterile care au avut loc gi cu opfiunea de vot a membrilor cornisiei.

(3) DupA intocmirea procesului verbal al qedinlei, se procedeazdla redactarea hotlr6rilor
comisiei judefene.

(4) Hotardrile comisiei judefene se semneazd astfel:
- hotlrarile care vtzeazd terenurile agricole sau altele decat cele forestiere, se semneazd

de cdtre Prefectul Jude{ului Olt in calitate de preqedinte al cornisiei judelene si de cdtre
Secretarul General al Instituliei Pref-ectului-Judetul Olt in calitate de secretar al cornisiei
.judefene;

- hotdrdrile care vizeazd terenurile fbrestiere, se semneazd, de cdtre Prefectul Jude{ului
Olt in calitate de preqedinte al comisiei .jude{ene qi de cltre Secretarul General al Institu{iei
Prefectului-.Iudelul Olt in calitate de secretar al cornisieijude[ene;

- hotdrdrile care vizeazd diferite opera{iuni de rnodificare a titlurilor de proprietate. se
semneazd de cf,tre Prefectul Judefului Olt in calitate de pregedinte al comisieijude{ene gi de
cdtre Secretarul General al Institutiei Prefectului-.Tudeful Olt in calitate de secretar al cornisiei
judeJene;

- coresponden{a cu cornisiile locale, cu alte entitati adrninistrative sau cu cetf,{enii gi care
vrzeazd completarea diferitelor docurnenta{ii precum qi invocarea diferitelor prevederi legale
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in materia fondului funciar, se serlneazd, de catre Pref'ectul Jude(ului Olt in calitate de
pregedinte al cornisieijude{ene qi de catre Secretarul General al Institufiei Prefectului-Judeful
Olt in calitate de secretar al comisiei judefene qi $eful serviciului Verificarea Legalit[lii a

Aplicarii actelor normative.
(5) Procesul verbal al gedin{ei cornisiei judefene precum gi hotardrile adoptate vor fi

redactate gi semnate in termen de 30 de zile. de la data acesteia. Procesul verbal va fi semnat
de persoana care l-a intocrnit.

(6) Persoana care prezintd, docurnenta{iile in gedin}a cornisiei jude{ene. va lua
semndturile rnernbrilor comisiei judefene. la inceputul qedinfei urmdtoare, dupd ce va
pr ezenta procesul verbal.

Art. 6. Ev 'o clocumentelor Judelene Olt 'ru stobilirea
proprietote privotd asupra terenurilor .

(l) Hotardrile cornisiei jude(ene sunt inregistrate intr-un registru special, numerotat qi
inregistrat la Registratura instituliei.

(2) Docurnenta{iile care au stat la bazahotdrArilor cornisiei.judefene, sunt arhivate pe ani
$i pe localitali. intr-o incdpere la Compartirnentul Unndrirea aplicdrii actelor cu caracter
reparatoriu.

(3) Procesele verbale ale gedinfelor cornisiei jude{ene sunt arhivate la Compartirnentul
Urmdrirea aplicdrii actelor cu caracter reparatoriu.

(4) Ordinul de constituire a cornisiei judefene, al cornisiilor locale, precum gi cele de
actualizare a acestora sunt arhivate la Cornpartirnentul Urmdrirea aplicdrii actelor cu caracter
reparatoriu.

(5) in cazul in care se solicit6, prin cerere scris6, depusd la Registratura institu{iei copii
ale diferitelor documente af'late in arhiva cornisiei .jude(ene. acestea vor fi eliberate de
salaria{ii din cadrul Cornpartimentului Urmdrirea aplicarii actelor cu caracter reparatoriu, in
conformitate cu rezolufia $eful Serviciului Verificarea legalitatii, a actelor normative din
cadrul Institutiei Prefectului-Judelul Olt.

Art. 7. Desfdsurarea sedintelor colectivului de lucru cle pe mngd Comisia Judeleond Olt
Dentru stabilireo dreptului de proprietate privatd ssuoro terenurilor.

(1) Docurnentaliile inaintate cornisiei judefene de fond funciar spre analizd, vor fi depuse
qi inregistrate la Registratura Instituliei Prefbctului-Judeful Olt, flind repaftizate funcfionarilor
cu atribu{ii in fiqa postului. in ce privegte aplicarea legilor de restituire a proprietdlilor
funciare.

(2) Toate documenta{iile inregistrate. vor fi analizate in gedin{ele colectivului de lucru.
Pentru fiecare dosar va fi intocrnitd o notf, de prezentare care va fi semnatd de rnembrii

colectivului de lucru participanti la sedint[.
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Dosarele complete vor fl prezentate in sedinfa comisiei.iudelene.
Pentru dosarele incomplete vor fr redactate adrese de cornplotare. care vor fi
transmise la comisiile locale de lond funciar, dupa prezentarea in qedinla comisiei
jude{ene sau in cazuri urgente, chiar inainte de aceasta. cu inscrierea in ordinea de
zi.
Dosarele care se solu{ioneazd, prin adrese de rdspuns/returndri qi altele asemenea,
vor fi transmise la cornisiile locale de fond funciar, dupd prezentarea in qedinfa
cornisiei jude{ene sau in cazurt urgente, chiar inainte de aceasta, cu inscrierea in
ordinea de zi.

(3) in vederea spriiinirii cornisiei.judefene pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin, prin
ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru alcdtuit din specialigti, delegafi pe toata
durata funcfiondrii comisiei" de cdtre conducdtorii institutriilor care tac parte din comisia
jude{eana.

(5) Cornisia judeleand pentru
terenurilor. se convoacd de cdtre
colectivul de lucru.

Cu acest prilej se forrnuleazd, o notf, telefonic[. prin care sunt incunoqtinfa{i rnernbrii
comisiei jude{ene in legaturd cu data qi ora la care se va intruni in qedinfd. cornisia judefeand.

Nota telefonicd este men[ionat[ in Registrul de prezen{d aflat la colectivul de lucru.
(6) Colectivul de lucru se intrunegte de doud ori pe lund sau ori de cdte ori este nevoie.

in func(ie de volumul de lucrf,ri gi de termenele de solulionare a docurnentafiilor specifice, 1a
gedin{e putand fi invitali gi rnembrii cornisiilor locale care au depus documenta{ii cuprinzdnd
probleme deosebite.

(7) Colectivul de lucru intocmeqte la fiecare gedin{a. un proces verbal, in care vor fi
rnenlionate toate problernele discutate. precum qi propunerile avansate cornisiei.iude{ene.

Acesta va fi semnat de to[i participanlii la gedin{a.
(8) DupA fiecare gedin{a, colectivul de lucru intocmeqte un rapoft cu toate problemele

dezbatute" semnat de toli membrii.
(9) Colectivul de lucru va intocmi gi va supune spre aprobarea conducerii Institufiei

Prefectului-Jude{ul Olt, ordinea de zi a viitoarei gedinfe a Cornisiei Judefene Olt pentru
stabilirea dreptului de proprietate privatf, asupra terenurilor agricole qi forestiere.

(10) Procesul verbal al gedin[ei colectivului de lucru. raportul colectivului de lucru gi
ordinea de zi a urm6toarei qedinfe a comisiei jude{ene vor fi inregistrate la Registratura
Instituliei Prefectului-Jude{ul Olt.

(11) Toate materialele documentare care vor fi analizate de colectivul de lucru. vor fi
eviden{iate intr-un registru special.

(12) Dupa qedinla cornisiei.iudelene. reprezentan{ii Institu{iei Pref-ectului-Judelul Olt, vor
efectua toate operafiunile de secretariat. de la redactarea stenogramei qedinfei cornisiei
judelene, a hotdrdrilor gi adreselor comisiei .iudelene. atribuirea de numere hotdrdrilor.
arhivarea acestora gi depunerea la Registratura instituliei, a tuturor rnaterialelor, pentru
expediere.

stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra
reprezentan{ii Institu{iei Pref-ectului-Judeful Olt. in
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CAP. III
Stabilirea dreptului de proprietate

Art. 8. intocmire arelor de r stituire 0 dt ului de
terenurile agricole din zonele cooperotivizute.

Con{inutul dosarelor pentru validare/invalidare:
- adresa de inaintare in care se va menfiona explicit

(validare/inval idare) :

- borderou/opis cu flecare document din dosar:
- procesul verbal al qedinlei cornisiei locale de fbnd funciar. prin care aceasta va sus{ine

propunerile fbrrnulate. Procesul verbal va cuprinde la final urmdtorul text:
"Ne osumdmtntreogo responsabilitote privinrt legalitotea propunerii comisiei locole,'.
- Hotlrirea comisiei locale de foncl funciar:
- procesul verbal de afiqare a propunerilor cornisiei locale de fond funciar. adresa

comunicdrii solu{iei cornisiei locale in cazul persoanelor care nu au dorniciliul in localitatea
respectivS:

propunerea comisiei locale

- anexa propusd pentru
prev[zute de Regulamentul

validare, in trei exemplare, care va prezenta toate sernndturile
aprobat prin H.G. 890/2005 cu modificdrile gi cornplerarile

o persoand refuzd, selnnarea anexei, se va consemna pe aceasta, rnotivul
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ulterioare.
in cazul in care

refuzului.
- referatul comisiei locale privind situafia.iuridica a arnplasamentului propus, cu referire

la vechiul amplasament, in care se va rnen{iona gi existen[a/inexistenla vreurri litigi, gi dupa
caz, modul de solufionare al acestuia.

Documentul va fi semnat de cdtre printar si secretar.
- adresa prin care se cerlificd faptul cd suprafala de teren se afla la dispozi{ia comisiei

locale, la data qedin[ei, setnnatd de majoritatea rnembrilor cornisiei locale;
- planuri parcelare cu atribuire de nufirere cadastrale, intocmite in conformitate cu

prevederile Ordinului nr.70012014 al Directorului General al A.N.C.P.1. privind aprobarea
Regularnentului de avizarQ recepfie gi inscriere in eviden{ele de cadastru gi carte funciara.

- in situa[ia in care nu existd fondurile necesare elabordrii planurilor parcelare cu atribuire
de numere cadastrale, vor fi depuse planuri de incadrare in tarla, pentru parcela pe care s-a
efectuat punerea in posesie.

Acestea vor fi semnate de primar;;i persoana autorizat[ in lucrdri topograf-ice. care le-a
intocmit.

- Copia cererii in termen a fostului proprietar sau a rnogtelitorilor acestuia semnatd de
cdtre toate persoanele solicitante, care va cuprinde rnenliunile prevdzute de arL. 9 alin. (4) din
Legea nr. l8/1991 Republicatd, cu rnodiflcdrile gi completdrile ulterioare, respectiv, calitatea
de titular sau de tnogtenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau
utmeazd' sd i se reconstituie acest drept. potrivit legii. supralala de teren care i s-a retrocedat
gi/sau diferenfa pe care o solicitd.
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Lo cerere se vor snexo:
- copia titlului de proprietate care a fost emis anterior sau de pe procesul verbal de punere

in posesie/copia adeverin{ei de proprietate/copia anexei validate:
- copiile actelor doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafefele de teren

solicitate, potrivit art. 1l din Legea nr. 18/1991 Republicat[ cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, coroborat cu art. 6 din Legea nr. 112000. cu rnodificarile gi completf,rile ulterioare
qi cu art. 9 din H.G 890/2005, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- declara{ie pe propria rdspundere (nu este necesard autentificarea la notar). in care se va
menliona, suprafala de teren atribuita in proprietate. prin reconstituire sau constituire, de
familie, chiar dacd atribuirea s-a ldcut in mai multe localita{i sau de la rnai mulli autori:

- copie CI/BI ;

- copiile actelor de stare civila ale solicitantului:
- copia certificatului de rnogtenitor sau a calitalii de n-rogtenitor in cazul in care

solicitantul este succesor al persoanelor beneficiare ale reconstituirii dreptului de proprietate;
- declarafie pe propria rdspundere a solicitantului datd in fala secrfetarului U.A.T. din

care sd rezulte cd nu poate prezenta actele de stare civila ale celorlalfi moqtenitori indreptA{iti
la emiterea titlului de proprietate, din motive interneiate:

- copii le hotdrdrilor .j udecdtoreqti rdrnase de flnitive/irevocabi le :
- orice acte pertinente, concludente gi verosirnile care pot f-ace dovada posesiei

neintrerupte asupra terenului solicitat;
- declara{ie de notorietate autentificatd. pentru situa{ia in care aceiaqi persoana este

cunoscutd sub mai multe nume gi apare astfel, in documentele depuse ca probafiune;
Documentele care se tnainteazd comisiei jurtelene, vor Ji tnclosoriote, numerotate,

Stompilate Si semnote pentru conformitate.
Dosarul vo Ji tnregistrot in Registrul special cle corespontlenlri al primdriei.

Art. f. intocmireq dosarelor de stabilire o dre,'. '- t de ^- -^-ietute ^--tru
e ogricole.in conformitote cu prevederile art.27 olin.2nI tlin Legeo nr. IB/tggt

Republicotd, modificdrile si 'q1lririle ulterioare, coroborat cu 14 din H.
890/2005 cu modificdrile si completeirile ulterioore.

Confinutul dosarelor pentru validare/invalidare:
- adresa de inaintare in care se va rnenliona explicit propunerea cornisiei locale

(validare/invalidare ) ;

- borderou/opis cu fiecare document din dosar;
- procesul verbal al qedin(ei comisiei locale de fond funciar, prin care aceasta va susfine

propunerile fonnulate.
IU cuprinsul acestuia menlitmea cd cererile au fost analizate si cd fac

obiectul art. 27 alin. 2^l di a nr. lB/1991 Republicatd, cu modi/icdrile si completdri,
rioare' coroborat cu art. l4 din H.G. 890/2005 cu rnodificdrile si completdrile ulterioare.

Procesul verbal va cuprinde la frnal unndtorul text:
"Ne osumdmintreeryo responsobilitate privind legolitateo propunerii comisiei locole,,.
- Hotirirea comisiei locale de fond funciar;
- procesul verbal de afigare a propunerilor cornisiei locale de fond funciar, adresa

comunicdrii solu{iei cornisiei locale in cazul persoanelor care nu au dorniciliul in localitatea
respectivd;
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- propunerea colnisiei locale de recunoagtere a dreptului de proprietate va fi inso{itd de
un tabel nominal, semnat de prirnar qi secretar, care va con{ine:

- numele pi prenumele solicitantului :

- domiciliul solicitantului;
- toate datele de identificare a terenurilor (categoria de folosin!6, nurndr tarlalnurndr

cadastral pentru fiecare parceld in parte, suprafaf5 propusd qi observa{ii, respectiv indicarea
sectorului cadastral unde este situat terenul):

- proces verbal de punere in posesie pentru eliberarea titlului de proprietate intocmit qi

semnat confonn prevederilor legale, in care s[ fie indicat gi sectorul cadastral unde este situat
terenul;

- balantra terenurilor intocmitd in conformitate cu datele conlinute in Anexa nr. I la H.G.
40112013" in care sd fie operate rnodifrcdrile aduse prin validdri/puneri in posesie erniteri de
titluri de proprietate. confirmatd prin semndturd de O.C.P.I. Olt;

- plan de amplasament gi delimitare a irnobilelor, intocmite conform Ordinului nr.
10012014 al Directorului General al A.N.C.P.l. privind aprobarea Regularnentului de avrzare.
recep[ie Ei inscriere in evidenfele de cadastru qi carte funciard.

Acesteavor fi semnate de cf,tre prirnar gi persoanaaulorizatd in lucrdri topografice. care
le-a intocmit;

- declaralia pe propria rdspundere a comisiei locale din care sd rezulte cd zona nu a fost
cooperativizatd, sau cd terenurile nu au fbst predate sau preluate de cdtre stat sau cooperativa
agricol5 de produc{ie.

- declara{ia pe propria rdspundere a comisiei locale din care sd rezulte cd terenurile ce
fac obiectul propunerii de recunoaqtere a dreptului de proprietate in baza art. 27 alin. 2^l din
Legea nr. lB/1991 Republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, coroborar cu art.
l4 din H.G. 890/2005 cu modificdrile si completdrile ulterioare, nu au fost solicitate de alte
persoane, nu au fost restituite altor persoane, nu au fost revendicate inbaza Legii nr. l0l200l
gi nu sunt in niciun litigiu;

- dovada cd arnplasatnentul propus, constituie supraflal[ retrocedabild aflatd la dispozilia
cornisiei locale de fond funciar, inscrisd in coloana 2 din Anexa nr.7la H.G.40112013.
identificatf, in perirnetrele reprezentate cu culoare roqie in Anexa nr. 9 graficf,, din acelaqi act
normativ;

- in cazul in care exista dif'erentc intre geomctriile prezentate in Anexii nr.9la II.C}.
40112013 determinate prin georef'erenliere qi geornetria imobilului rndsurat. amplasamentul
propus pentru validare poate fi validat. cu justificarea diferenfelor printr-un refbrat intocrnit
de citre comisia locald. in care se vor .justitica cliferentele (mdsur[tori gre;ite, interpretare
ortofotoplan. etc).

Se poate face o singurd declara{ie pentru toate terenurile cuprinse in tabelul intocrnit;
- in cazul in care terenul aflat la dispozilia comisiei locale reprezentat grafic cu poligoane

de culoare rogie in Anexa nr.9la H.G. 40112013, este cu pozilionare incert6, amplasamentul
propus pentru validare poate fi validat, chiar dacd nu se incadreazd, in aceste poligoane, dar cu
dovada cd acest amplasament, este cuprins scriptic in suprafafa inventariatd ca rezewd, a

comisiei locale, rezultatd, din balan{a terenurilor intocmitd in conformitate cu datele con{inute
in Anexa nr. 1 la H.G. 40112013.

Dovado cd omplasomentul este cuprins scriptic in suprofotro inventoriotd prin Legea
nr. 165/2013, se vu realizu printr-un referot tntocmit de comisia locald tn cure se vo
speciJico ocest lucru, urmAnd co pe bozu acestuio comisio judeleanii sir menlioneze tntr-un
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orticol distinct, in hotdrfrre, faptul cd omplasermentul nu se incotlreazd in poligoonele tlin
Anexo nr. 9 la H.G. 401/2013, din couzo po1iliondrii incerte.

in cazul in care terenul propus spre atribuire nu se idcntihca in perirnetrele repreze-ntate
cu culoare rosie in Anexa grafica nr. 9la Il.G. 401/2013" ctatoriti neinventarierii. ca gi teren
disponibil, comisia locald va intocmi un ref.erat in care vor arZrta mcltivele pentru care aceste
suprafele nll au fost inventariate, potrivit Legii nr. 165/2013. cu rnodificdrile qi cornpletarile
ulterioare.

- tnotivele pentru care supral'e1ele aflate la dispozilia cornisiei locale nu se incadreazd in
poligoanele de culoare verde din Anexa nr. 9 la H.G. 4AlD0l3" cu rnodific[rile qi
completirile ulterioare sau nu sunt inventariate in oonlbnnitate cu prevederile Legii nr.
16512013. cu modificarile qi completarile ulterioare" r,or fl at'ralizate i1 cadrul Colectivului de
lucru.

- in cazul in care se va constata ci motivele invocate sunt interneiate. constatarea se vit
rnaterializa intr-o hotirdre a comisiei jude{ene prin care se dispgne rnodifrcarea anexelor
intocmite potrivit HG nr. 40112013. astl'el incdt sf, rellecte realitatea.

- dup[ emiterea hotdrdrii tnai sus mentionate OCPI Olt va aviza anexele rnoclillcate.
modificdrile ururdnd a se rellecta in uocl corespunzdtor si in situatia centralizatoare intocrnitd
la niveluljucletului.

Cererea solicitantului vafi insolitii de urmdtoorele documente;
- copie CI/BI ;

- copiile actelor de stare civila ale solicitantului;
- copia certificatului de mogtenitor sau a calitalii de rnogtenitor in cazul in care

solicitantul este succesor al persoanelor beneficiare ale reconstituirii dreptului de proprietate;
- declarafie pe propria rdspundere a solicitantului data in fala secrfetarului UA.T. din

care sI rezulte cd nu poate prezenta actele de stare civila ale celorlalli rnostenitori indreptA{iti
la emiterea titlului de proprietate, din motive intemeiate;

- copii ale registrelor agricole confonne cu originalul sau copii ale registrelor
cadastrale. conforure cu originalul, cu indicarea anului in care au fbst intocmite:

in cazul in care nu se prezintd, copii ale registrelor cadastrale se va intocmi o declaralie
a comisiei locale in sensul cd nu de{in astfbl de registre:

- declara{ii de rnartori privind recunoa$terea reciprocd a lirnitelor proprietatii de cdtre
vecini, inso{ite de copiile actelor de identitate ale acestora;

- declara(ia pe propria rdspundere a solicitantului din care sd rezulte cd terenul solicitat
nu face/nu a fbcut obiectul vreunei cauze aflatd pe rolul instan(elor de judecatd gi modul de
solu{ionare, dupd caz;

- orice acte pertinente. concludente qi verosirnile care pot face dovada posesiei
neintrerupte asupra terenului solicitat:

Documentele care se inuinteozd comisiei judelene, vor Ji ?nclosoriote, numerotate,
Stompilote Si semnote pentru conformitote.

Dosarul voJiinregistrotin Registrul special de corespondenld al primdriei.

Art. 10. intocmireo tlosorelor cle retrocedare o terenurilor oftrente coselor de locuit, in
conformitate cu prevederile srt. 23 si 24 din Legeo nr. t8/1991 Republicut[r cu ificdrile
si completdrile ulterio sre.

Con{inutul dosarelor pentru validare/invalidare:

Pagina 11 din 40 D:\DOC\DOC\Doc S\PROCEDURI\Regulament 2022\Proiect de modiflcare a procedurii LFF ianuarie 2022.dtr\S.S./3ex

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr. 12, 230025, SLATINA, OLT, telefon: OZ<97tiO:O<,
Fax:02491432.968, E mail:ipot@mai.qov.ro, Website: ot.prefectura.mai.gov.ro



- adresa de inaintare in care se va men(iona explicit propunerea comisiei locale
(validare/inval idare) ;

- borderou/opis cu fiecare document din dosar:
- procesul verbal al qedin{ei cornisiei locale de fond funciar. prin care aceasta va sus{ine

propunerile fonnulate. Procesul verbal va cuprinde la frnal unndtorul text:
"Ne osumdmintreags responsabilitute privind legalitotea propunerii comisiei locole".

- Hotlrirea comisiei locale de fond funciar;
- procesul verbal de afigare a propunerilor comisiei locale de fond funciar, adresa

comunicdrii solu{iei comisiei locale in cazul persoanelor care nu au domiciliul in localitatea
respectivd;

- tabelul anexd cu propunerile, care va prezenta toate sernndturile prevdzute de
Regularnentul aprobat prin H.G. 890/2005 cu modiflcdrile Ei completlrile ulterioare;

- proces verbal de punere in posesie sernnat de comisia local6, intocmit gi semnat
conform prevederilor legale" in care sd fie indicat gi sectorul cadastral unde este situat terenul:

- balanfa terenurilor intocrnitd in confbnnitate cu datele confinute in Anexa nr. I la H.G.
40112013, pe care sd fie operate rnodificSrile aduse prin validdri/puneri in posesie emiteri de
titluri de proprietate, confirmatd prin semndturd de O.C.P.I. Olt;

- dovada cI amplasamentul propus. constituie suprafafd retrocedabilS af]ata la dispozilia
comisiei locale de fond funciar, inscrisd in coloana 2 din Anexa nr. J la H.G. 40112013.
identificatd in perimetrele reprezentate cu culoare rogie in Anexa nr. 9 grafic[. din acelagi act
normativ;

- in cazul in care existd diferenle intre geometriile prezentate in Anexa nr. 9 la H.G.
40112013 determinate prin georeferenfiere qi geornetria imobilului mSsurat, arnplasamentul
propus pentru validare poate fi validat, cu .iustificarea diferentelor printr-un referat intocmit
de cdtre comisia local6, in care se vor justifica diferenlele (rndsurdtori greqite, interpretare
ortofotoplan, etc).

- in cazul in care terenul aflat la dispozilia cornisiei locale reprezentat grafic cu poligoane
de culoare roqie in Anexa nr. 9la H.G.40112013, este cu pozilionare incertd, amplasamentul
propus pentru validare poate fi validat. chiar dacd nu se incadreazd in aceste poligoane. dar cu
dovada c5 acest amplasament, este cuprins scriptic in suprafa{a inventariatd, ca rezervd. a
comisiei locale, rezultatd, din balanfa terenurilor intocrnitd in conforrnitate cu datele confinute
in Anexa nr. 1 la H.G. 40112013. actualizatd..

Dovada ci amplasamentul este cuprins scriptic in suprafa{a inventariatl prin
Legea nr. 16512013, se va realiza printr-un referat intocmit de comisia localI in care se
va specifica acest lucru, urmflnd ca pe baza acestuia comisia jude{eanI si men{ioneze
intr-un articol distinct, in hotirfire, faptul cI amplasamentul nu se incadreazd in
poligoanele din Anexa nr. 9 Ia H.G. 40112013, din cauza pozi{ionlrii incerte.

In cazul in care terenul propus :ipre reconstituire ltu se identillcd in perimetrele
reprezentate cu culoare roqie in Anexa gr:afich lrr. 9la fl.G. 40112013. clatoriti
neinventarierii, ca gi teren disponibil rotroceddrii" cornisia local6 r,a intocn-ti un refbrat in
care vor arf,ta motivele pentrLl care aceste suprafele nu au lost inventariate, potrivit Legii nr.
165120 [3, cu tnodificirile gi conrpletlrile ulterioare.

- tnotivele peutru care supral'e1ele aflate la dispozilia cornisiei locale nu se incadreazd in
poligoanele de culoare verde din Anexa nr. 9la H.G. 40112013. cu modificZrrile qi
completlrile ulterioare sau nu sur.lt inventarizrte in conlonnitate cu prevederile Legii nr.
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16512013. cu rnodif-rcarile gi cornpletzirile ulterioare. vor fi analizate in cadrul Colectivului de
lucru.

- in cazul in care se va constata ca motivele invocate sunt intemc'iate. constatarea se va
rnaterializa intr-o hotf,rAre a comisiei .iude{enc prin care se dispune rnodificarea anexelor
intocmite potrivit i{G nr. $11201 3. astfbl inc6t sa retlecte realitatea:.

- dupa etniterea hotardrii mai sus mentionate OCPI Olt va aviz.a anexele modificate"
modificarile urrndnd a se reflecta in rnod corespunzdtor si in situafia centralizatoare intoclnitd
la nivelul judelului.

Ulterior cotnunicdrii hotardrii. se va putea trece la validarea dreptului de proprietate, in
qedin{a cornisir:i judeqene.

- plan de amplasament qi delimitare intocrnit potrivit Ordinului nr. 10012014 al
Directorului General al A.N.C.P.I. Acestea vor fi semnate de cdtre primar gi persoana
autorizatl, in lucrdri topografice, care le-a intocmit;

- declaralia pe propria rdspundere a comisiei locale din care sd rezulte cd terenurile ce fac
obiectul propunerii de recunoa$tere a dreptului de proprietate inbaza art. 23 si 24 din Legea
nr. lB/1991 Republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, nu au fost solicitate de
alte persoane. nu au fost restituite altor persoane. nu au fost revendicate in baza Legii nr.
1012001 qi nu sunt in niciun litigiu.

- cerereo fostului proprietar sau a rnoqtenitorilor acestuia semnatd de citre toate
persoanele solicitante. care va cuprinde menliunile prevf,zute de art. 9 alin. (4) din Legea nr.
l8ll991 RepublicatS, cu rnodificdrile gi cornpletdrile ulterioare, respectiv. calitatea de titular
sau de mogtenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau urmeazd, sd i se
reconstituie acest drept. potrivit legii, suprafbfa de teren care i s-a retrocedat gi/sau diferenla
pe care o solicitd.

- copie CI/BI ;

- copiile actelor de stare civila ale solicitantului;
- copia certificatului de rnogtenitor sau a calitatrii de mogtenitor in cazul in care

solicitantul este succesor al persoanelor beneficiare ale reconstituirii dreptului de proprietate;
- declarafie pe propria rdspundere a solicitantului datd in fala secrfetarului U.A.T. din

care sd rezulte cd nu poate prezenta actele de stare civild ale celorlal{i moqtenitori indreptafifi
la emiterea titlului de proprietate, din motive interneiate;

in cazul in care nu se prezintd, copii ale registrelor cadastrale se va intocmi o declaratrie a

comisiei locale in sensul cd nu de[in astfel de registre;
- declara[ia pe propria rdspundere a solicitantului din care sd rezulte cd terenul solicitat

nu face/nu a fbcut obiectul vreunei cauze aflath pe rolul instan{elor de judecatd qi modul de
solu{ionare, dupd caz;

- orice acte pertinente. concludente qi verosirnile care pot face dovada posesiei
neintrerupte asupra terenului solicitat;

Documentele core se tnainteozd comisiei judelene, vor li tndosariate, numerotote,
Stampilote Si semnote pentru conformitate.

Dossrul va Ji inregistrat tn Registrul special de corespondenlii ol primdriei.

D:\DOC\DOC\Doc.S\PROCEDURi\Regulament 2022\Proiect de modiflcare a procedurii LFF ianuarie 2022.dtr\S.S./3exPagina 13 din 40

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, n(.12,230025, SLATINA, OLT, Telefon: 0249/410.104,
Fax:02491432.968, E-mail:ipot@mar.gov.ro, Website: ot.pref{tura.mai.gov.ro



Art. ll. re la splicsreu articolelor 23. 24 si 27 din
l8/1991 modificate si completate prin Lesile nr. 231/2018 si nr. 87/2020.

Persoanele ftzice sau juridice care indeplinesc condi{iile prevdzute de Legile nr.231/2018 gi nr.
8712020 de modificare/completare a arlicolelor 23,24 qi 27 din Legea nr. 18i1991 Republicatd cu
modificarile qi complet[rile ulterioare, pot formula cereri tn sensul reconstituirii dreptului de
proprietate, fiird limitd de timp.

Cererile vor .fi analizate la nivelul c'onti,siilctr locale c{e ./bncl .funciar, care yor proceda lu
tncodrarea acestora intr-unul dintre cele trei articole.

Precizdm cd o cerere nu poate.face obiectul ntai multor articole modiJicate/completate.
Dosarul va cuprinde:
- cererea persoanei frzice sau juridice in care se va specifica articolul modificat/completat avut

in vedere;
- plonul de amplosament si delimitore pentru suprafota solicitatd, vizat spre neschimbore de

cdtre comisiil locald cle fond funciar:
- documentele doveditoare depuse de solicitant;
- procesul verbal al gedinlei comisiei locale de fond funciar. in care vor fi analizate pe larg qi

interpretate documentele dovedito are. pli4 plb ma ortico I uI ui modifi cat.
In procesul verbal vor fi trecute tn revistd toate conditiile prevdzute de lege cu orecizorea

expresd cd cerereo se incadreozd/nu se incadreazd tn fiecare dintre acesteo.
- hot[rArea comisiei locale de fond funciar:
- adresa de comunicare a acesteia citre persoana interesatd, in situatia in care este de

respingere;
- contesta{ia depusd de persoana interesatd;
In situalia in care nu a fbst depus[ contesta{ie in'rpotriva hot[rArii comisiei locale de respingere,

dosarul va fi clasat qi nu va fi inaintat la comisia judeleana.

Conditiile cumulotive prevdzute de ort. 23 motlificat:

- suprafala aferentd casei de locuit gi anexelor gospodareqti precum gi curtea qi gr[dina din
jurul acestora, trebuie sd fie eviden{iate in actele de proprietate, caftea funciari, registrul agricol sau
alte documente funciare, la data intrdrii in cooperativa agricoll de productie.

insitua1iaincarenuexist[astfe1deddepuneqideclara1ii
autentice de marlori, tn care se va face precizoreo expresd cri outorul de rol a detinut sunrafala
care face obiectul art. 23 modificat, la dato tnscrierii tn C.A.P.

HotIrArea comisiei Iocale va cuprinde propunerea de stabilire a dreptului de proprietate.

Condiliile cumulotive prevdzute de ort. 24 :

- terenurile solicitate trebuie sd fle sitr,rate in intravilanr-rl localit5lii;
- terenurile solicitate trebuie si fie aferente construcliilor edificate de fostele C.A.P. fostele

asocialii intercooperatiste gi fostele cooperative de consum;
- solicitanlii trebuie sI fie de{indtori de construc}ii de la data dob6ndirii p6na la data depunerii

cererii.
in lipsa unui act normativ care s[ stabileascd procedurile de urmat in aplicarea acestui arlicol

modificator, calitatea de delindtor se dovedeqte in condiliile prevdzute de ar1. 557 coroborat cu cele
ale ar1. 888 din Codul civil;

- solicitanlii trebuie si facd dovada inregistrdrii imobilului in registrul agricol 9i a plalii
impozitelor qi taxelor ;
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- pentru terenul aferent nu a fost stabilit dreptul de proprietate;

Hotirirea comisiei locale va cuprinde propunerea de inscriere a terenurilor in
proprietatea actualilor de(initori ai construc{iilor, dupi emiterea titlurilor de
proprietate.

Condiliile cumulative previizute de ort. 27:

- terenurile solicitate sunt aferente locuinlei gi nu au fost cooperativizate:
- solicitan{ii sunt inscriqi in registrele agricole, registrele cadastrale qi in evidenlele fiscale;
- terenul este in proprietatea statului romdn sau a U.A.T.
- solicitanlii sunt proprietarii construcliilor de pe terenurile care fac obiectul legii

modificatoare;
- suprafelele nu fac obiectul cererilor de stabilire a dreptului de proprietate depuse de alte

persoane.

Hotirirea comisiei locale va cuprinde propunerea de emitere a titlului de
proprietate in condifiile legii, in favoarea actualilor de{inltori ai construcfiilor.

Art. 12. Retrocedsrea terenurilor aflote in odministroreo Agenliei Domeniilor Statului.

Pentru retrocedarea terenurilor aflate in adrninistrarea A.D.S. cornisiile locale vor inainta
cdtre comisia jude[eand, documentafiile care vor cuprinde unndtoarele:

- cererea cornisiei locale privind validarea dreptului de proprietate qi a amplasamentului
terenului aflat in administrarea A.D.S.

- adresf, intocmitd de cornisia locald din care sd rezulte cf, a fost parcursd ordinea de
opliune prevdzutd de art. 12 din Legea nr.16512013 cu modificdrile gi cornpletdrile ulterioare.

Aceasta va cuprinde rnen(iunea "Ne osumdm intreogo responsabititote privind datele
comunicote".

- adresd intocmitd de comisia locald din care sd rezulte suprafala retrocedabild in unna
inventarierii terenurilor agricole . inbaza Legii nr. l65l2O13.

Aceasta va cuprinde men{iunea "Ne osumdm intreago responsabilitote privintl clstele
comunicate".

- anexele intocrnite confonn Regularnentului privind procedura de constituire. atribufiile
qi func{ionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor,
a rnodelului qi modului de atribuire a titlurilor de proprietate precurn qi punerea in posesie a
proprietarilor, aprobat prin H.G. 890/2005 qi Anexa nr. l0 la H.G.40ll2OI3, semnate qi
qtarnpilate pe fiecare pagina de primar, o.c.P.l. olt gi reprezentantul A.D.S. olt;

- procesul verbal de delirnitare a supraf'ejelor, insofit de figa suprat-e1elor, semnate pe
fiecare pagind de primar, O.C.P.I. Olt, reprezentantul A.D.S. Olt.

Iteprezentan!ii teritoriali ai A.D.S. care au atributii in ceea ce priveste vizarea
procesului-verbal de clelirnitare. au obligatia ca inainte de exercitarea acestei prerogative, sd
transmitd Serviciului Evidenta Terenuri clin cadrul ADS Bucuresti. propLlnerea de
amplasatnent din cuprirtsul procesului verbal de clelirnitare. fhcuta confonn dispoziliilor
legale de cf,tre Cornisia l.ocalf, de fbnd lunciar. Ca unnare a verificarii supraf'etelor cle teren"
Serviciul l-ividen!a 'I'erenuri va transmite reprezentantului teritorial, sub semndtura
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Preqedintelui ADS, acordul cu privire la semnarea pocesului verbal cle delirnitare nurnai in
situafia in care infornafiile din propunerea cie arnplasalnent, coincid cu cele existente in
evidenfele serviciului de specialitate alADS.

- planurile cadastrale, la scara 1: 5000 sau 1:10000, cu amplasamentul stabilit pentru
terenurile retrocedate sau schilele de amplasament vizate de primar, O.C.P.l. Olt,
rcprezentantul teritorial al A.D.S. Olt.

- dovada cd arnplasamentul propus spre restituire este cuprins scriptic in suprafaga
inventariatd ca suprafafa aparfindnd dorneniului public sau privat al Statului in adrninistrarea
ADS, potrivit Legii nr. 16512013, este cuprins in Anexa nr.2la HG 40112013 gi face parte
din geometriile reprezentate cu culoare galbend din Anexa graficd nr. 9 din acelasi act
normativ.

in cazul in care terenul propus spre reconstituire nu se identificd in perimetrele
reprezentate cu culoare galbena in Anexa grafica nr. 9 la H.G. 40112013, datoriti
neinventarierii. ca 9i teren aflat in adrninistrarea ADS. cornisia localS va intocmi un referat
in care vor arhta rnotivele pentru care aceste suprafele nu au fost inventariate. potrivit Legii
nr. 16512013. cu rnodificarile qi completarile ulterioare.

- motivele pentru care suprafelele aflate la dispozilia cornisiei locale nu se incadreazd in
poligoanele de culoare verde din Anexa nr. 9la H.G. 40112013, cu rnodificarile qi
completdrile ulterioare sau nu sunt inventariate in confbrmitate cu prevederile Legii nr.
16512013, cu modificarile gi completdrile ulterioare. vor f-i analizate in cadrul Colectivului de
lucru;

- in cazul in care se va constata cd rnotivele invocate sunt interneiate. constatarea se va
materializa intr-o hotdrdre a comisiei judefene prin care se dispune rnodificarea anexelor
intocmite potrivit HG nr. 40112013. astf-el incdt s[ reflecte realitatea;

- dupa emiterea hotdrdrii mai sus rnenfionate OCPI Olt va aviza anexele rnodificate.
modificlrile unndnd a se reflecta in rnod corespunzator qi in situatia centra\zatoare intocmitd
la niveluljudefului.

Premergdtor intoctnirii documentaliei cdtre cornisia judefeand, autoritatile locale vor
ptezenta la A.D.S. Olt" documentele necesare incheierii protocoalelor de predare preluare a
terenurilor cu destinalie agricold, potrivit procedurii A.D.s., astf-el:

- declaraJie pe propria raspundere a comisiei locale. in sensul cd terenul propus pentru
retrocedare, este liber gi nu a mai fbcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;

- adresa cornisiei locale in sensul cd terenul nu este ocupat de persoane fizice sau juridice
gi cd nu face obiectul vreunui litigiu;

- adresa comisiei locale din care sd rezulte datele de identifi care a terenului (categoria de
folosinl[, nr. tarla, nr. cadastral pentru fiecare parceld ).

Docurnenta{ia corespunzltoare retroceddrii terenurilor din administrarea A.D.S.
Bucureqti se intocmegte in cinci exemplare.

Documentele care se inainteozd comisiei judelene, vor /i ?nclosoriate, numerotote,
Stampilote Si semnote pentru conformitote.

Dosarul va Ji tnregistrot tn Registrul speciol de corespondenld al primdriei.

Art. 13. Emiterea titlurilor de oroorietate pentru terenurile ogricole aflate in (lomeniul
public al statului .
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l). Etope.

Procesul de retrocedare sa se circumscrie in prevederile art. 12 din Legea nr,16512013
cu modificarile qi cornpletirile ulterioare.

- Persoana indrepta{itd (in{elegem aici persoana cdreia i-a fost reconstituit dreptul de

proprietate prin restituire in naturd sau prin acordarea de mdsuri reparatorii $i a cdrei cerere
respectd ordinea de depunere prevdzutd de art. 12 alin.3 din Legea nr. 165/2013 cu
modilicdrile ;i completdrile ulterioare), va fi incunoqtintatd, tn scris, in legdturd cu rezerya
comisiei locale de fond funciar.

- Asupra acesteia, persoana indreptalitd trebuie sd se pronunle tn scris.
In situa{ia in care rezerva este refuzatd in scris. comisia locala va comunica petentului.

faptul cd preluarea terenurilor din dorneniul public al statului, nu este o certitudine, ci o

opliune condi(ionatd de adoptarea unei hotdrdri de guvern.
Acesta va inlelege cd in cazul neadoptdrii hotar6rii de guvern qi a refuzului rezervei.

exist6 riscul ca atribuirea unui teren sd nu mai fie posibild,,in formd fizicd, motiv pentru care
opfiunea va fi formulatd in cunoqtin[d de cauzd, in scris qi va viza intreaga rezewd aflatd la
dispozilia comisiei locale, in momentul solu{ionf,rii cererii.

Solu{ia rdmasd la dispozilie, este cea privitoare la acordarea de mdsuri compensatorii. in
conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 16512013 cu modificdrile gi cornpletarile
ulterioare.

2). Schimbarea regimului iuridic ol unor terenuri, aflate in domeniul public al

statului, altele dec6t cele exceptate de la restituirea cdtre fbqtii proprietari, se face in baza unei
documentafii ce va fi transmisd la comisia .ludefeand. core dupd validare, o va inainta la
Autoritatea Nationald pentru Restituirea Proprietdtilor si Agentia Domeniilor Statului.

inainte de aceasta. comisia local[ va redacta o notd de fundamentare din care sd rezulte
necesitatea schirnbdrii regirnului juridic al terenului solicitat, notd pe care o va anexa la
documenta[ie.

3). Actele care trebuie sd compund dosorul prin care se solicitd schimbareo regimului
iuriaic ot unui ter

- copia procesului verbal al qedin{ei comisiei locale, in care s-a discutat cererea
petentului gi s-a ajuns la concluzia cd este necesard schimbarea regimului juridic al terenului;

- cererea prin care comisia locald de fond funciar solicitA terenul respectiv;
- notd de fundomentare cu evidentiereo necesitdlii scltimbdrii regimului iuridic al

terenului solicitata
- referat privind situa[ia juridicd a terenului solicitat, ref-erat in care irnobilele vor fi

identifi cate cu claritate;
- acte din care sdrezulte situa{iaiuridic[ qi datele de identificare pentru terenul solicitat;
- planuri cadastrale cu identificarea terenului solicitat;
- copia anexei la H.G. 40112013, in care este inventariat terenul:
- dovada cd persoana indreptd{itd, pentru care se solicita terenuri din domeniul public al

statului, a refuzst in scris propunerile, privind punerea in posesie cu suprafele aflate in
rezerva corrisiei locale(in cazul in care inventarul cuprinde astfel de terenuri);

- tabel centralizator cu persoanele pentru care se solicita punerea in posesie pe domeniul
public;

- copiile hotdr6rilor comisiei jude[ene prin care a fost validatd intinderea dreptului de

proprietate, pentru fiecare persoand din tabel;

Pagina 17 din 40 D:\DOC\DOC\DoC.S\PROCEDURI\Regulament 2022\Proiect de modificare a prtredurii LFF ianuarie 2022.doc\S.S./3ex

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr.12,230025, SLATINA, OLT, Telefon: 0249/410.104,
Fax:02491432.968, E mail:ipot@mai.gov.ro, Website: ot.prefectura.mar.gov.ro



- alte acte qi informa{ii referitoare la terenul solicitat.

Art. 14. Emitereq titlurilor de -' --ietate -entru terenurile cu vegetatie c - $ierd, at . io
domeniul public al statului.

in prezent activitatea de emitere a titlurilor de proprietate pentru pddure este suspendatd
ca unnare a Deciziei Cu(ii Constitu{ionale nr. 39512017, referitoare la exceplia de
neconstitulionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) li (3) din Legea nr. 16512013 

^privind

mdsurile pentru finalizarca procesului de restituire, in natur5 sau echivalent. a imobilelor
preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Rom6nia.

A.N'R.P. a subliniat acest fapt, prin adresa nr.94231DFFl202o.

(1) Prevederile Legii nr. 16512013 cu modificdrile qi completdrile ulterioare, sunt
aplicabile cererilor formulate gi depuse la comisiile locale de fond funciar, in termenele
prevf,zute de H.G. nr. 13lll991, H.G. nr. 117212001 9i H.G. nr. 8g)lz}}5,nesolu{ionate p6n6
la data intrdrii in vigoare a Legii nr. 16512013.

(2) in situa(ia in care iestituirea terenurilor pe vechile amplasamente nu mai este
posibild, dupl validarea intinderii dreptului lor de proprietate de cltie Comisia Jude{eana Olt
pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor, fostului proprietar sau
moqtenitorilor acestora li se atribuie teren pe un alt amplasament, in ordinea prevlzutd de art.
12 alin. (1) lit. a) - d) din Legea nr. 16512013, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

(3) Atribuirea terenurilor de cdtre comisiile locale se face in ordinea de inregis trare a
cererilor ini{iale de reconstituire, cu respectarea strictd a ordinii categoriilor de teren
prevdzute la art. 12 alin. (1) lit. a) - d) din Legea nr. 16512013, cu modificarile qi complet[rile
ulterioare.

Fostul proprietar poate refuzaterenul din rezerva comisiei locale sau din izlazulcomunal
propus in vederea reconstituirii.

(a) in situafia in care restituirea terenurilor forestiere nu mai este posibild pe vechile
amplasamente, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente situate pe
tazaU.A.T' chiar dacd acestea s-au aflat in proprietatea statului romdninainte de anul tg+g,
au intrat ulterior in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dup[
aceastd dat6.

(5) in situa{ia in care pe raza U.A.T. nu mai existd teren forestier disponibil,
reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe ra)a akor
U.A.T. din Jude(ul Olt, cu aprobarea Comisiei Jude(enc Olt pentru stabilirea dreptului de
proprietate privatl asupra terenurilor.

Alineatele (4) Ei (5), vor fi aplicate in contextul art. 14 din prezentul regulament.
(6) Cererile vizdnd restituirea terenurilor intravilane la d,ata preludrii ibuzive, formulate

potrivit Legii nr. 1012001 republicatd cu modific[rile gi completdrile ulterioare, se
solulioneazd' cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat, cu condi{ia ca aceastl
suprafa{[ sf, nu fi fost reconstituita prin aplicarea legilor fbndului funciar.

(7) Cererile care nu pot fi solulionate prin restituire in naturd la nivelul comisiilor locale
de fond funciar, se solu{ioneazd,prin acordarea de mdsuri compensatorii sub formd de puncte.
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(S) in situafia in care titularul a instrf,inat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de
restituire a proprietAtii, singura mdsurd reparatorie care se acordd este compensarea prin
puncte.

(9) Comisia Judelean[ Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra
terenurilor, poate solicita Comisiei Nalionale, solulionarea cererilor de retrocedare prin
acordarea de mdsuri compensatorii. doar dupa epuizarea supraf-etrelor de teren afectate
restituirii in naturd, identificate le nivel local.

(10) Cererile depuse in terneiul art.36 alin. (5) din Legea nr. 18/1991 republicatd, cu
modific[rile qi completdrile ulterioare qi al art.34 din Legea nr. 1/2000 cu rnodificdrile gi

completdrile ulterioare, care vizeazd terenuri din categoria cur{i construc{ii. nesolufionate, se
transmit comisiilor constituite pe lAnga autoritatile publice locale. pentru aplicarea Legii nr.
1012001, in vederea solu{iondrii.

(11) in situa{ia in care existd o suprapunere totald sau par{iala a doua sau mai multe
titluri de proprietate pe aceleagi amplasamente, Cornisia Judeleand Olt pentru stabilirea
dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor. este cornpetentd sa anulezetotal sau par(ial
titlurile emise ulterior primului titlu de proprietate.

Cornisia Jude[eand Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor
va dispune emiterea unui nou titlu de proprietate in locul celui anulat sau poate propune
acordarea de mdsuri compensatorii.

Art. 16. intocmirea closarelor cle restituire a terenurilor ugicole si foresriere ?n

conformitote cu prevederile Legii nr. l6S/2013 cu modificdrile si completdrile ulterioare.

in situalia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu mai este
posibil5, dupd validarea intinderii dreptului de proprietate de cltre comisia judefeand de fond
funciar, foqtilor proprietari sau rnoqtenitorilor acestora li se pot atribui terenuri pe alte
amplasam ente, in urmdtoarea ordine :

- pe terenurile disponibile din rezerva cornisiei locale, inventoriote in Anexa nr. I Ia
H.G. 401/2013 cu modificdrile si completdrile ulterioare,

- pe terenurile proprietate publica trecute in condiliile legii in proprietatea privatd a

statului sau pe terenurile proprietate privatf, a statului care au fbst administrate de institute, de
sta{iuni de cercetare ori alte institu{ii publice. pe raza U.A.T. inventariote tn Anexa nr. 2 la
H.G. 401/2013 cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- pe terenurile proprietate publicd trecute in condiliile legii in proprietatea privatd a

statului sau pe terenurile proprietate privatd a statului care au fost adrninistrate de institute, de
stafiuni de cercetare ori alte institufii publice, pe razs LI.A.T invecinote, inventsriate in
Anexele nr. 2 la H.G. 401/2013 cu modificdrile si completdrile ulterioare intocmite de
acesteo;

in condiliile in core la nivelul iude(ului Olt nu ou fost orgonizate referendumuri
locole cu privire lo afectoreo izlazurilor comunale prin retrocedorea de terenuri agricole in
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conformitote cu ort. l2 olin.(lt lit. dt din Leseo nr. l65/2013 cu mo(lificdrile si
comoletdrile ulterioare, oceaslii cotegorie este exceototd de lo relrocedsre,

Atribuirea terenurilor de cdtre comisia locald se face in ordinea de depunere a
cererilor in termenele prevdzute de Legile fondului funcior (Legeo nr. lB/1991, Legeo nr.
169/1997, Leeea nr. l/2000 si Leeea nr. 247/20051.

Foqtii proprietari pot refuza terenurile oferite din rezerva comisiei locale de lond
funciar respectiv Anexa nr. I la H.G. 40 112013 cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Dosarul intocmit in conformitate cu art. 12 alin. (l) lit. a) din Legea nr.16512013 cu
modificarile gi cornpletdrile ulterioare va cuprinde:

- adres6 din care sd rezulte pozilia cererii in tennen in ordinea de depunere stabilita la
nivelul comisiei locale.

Ordinea de solutionare a cererilor esle obligeilorie.

in situalii de blocaj independente de voinfa autoritatilor locale, comisia local[ va face
un referat bine justificat, semnat de toli membrii, in oare se va propune trecerea la cererea
urmdtoare, pentru continuarea procesului de retrocedare.

- documentele doveditoare depuse de solicitant in susfinerea cererii de reconstituire a
dreptului de proprietate;

- copia anexei validatd de cornisia judefeani;
- actele de stare civila pentru persoanele inscrise in anexe sau pentru mogtenitorii

acestora,
- documentele tehnice solicitate de O.C.p.l. Olt.

Dosarul intocmit in conformitate cu art. 12 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 16512013 cu
modific[rile qi cornpletdrile ulterioare va cuprinde:

- adresd din care sd rezulte pozitria cererii in tennen in ordinea de depunere stabilitd la
nivelul comisiei locale.

Ordines de solulionare a cererilor este obligotorie.

in situalii de blocaj independente de voinfa autoritatilor locale, comisia locald va face
un referat bine justificat. setnnat de to{i mernbrii, in care se va propune trecerea la cererea
urmdtoare, pentru continuarea procesului de retrocedare.

Referatul va fi urmat de hotdrdrea comisiei locale de fond funciar qi va fi insuqit[ prin
semndturi de cdtre tofi rnernbrii acesteia.

- documentele doveditoare depuse de solicitant in susfinerea cererii de reconstituire a
dreptului de proprietate;

- corespondenfa purtatd in scris cu persoanele
inventariatd la nivelul cornisiei locale. in Anexa nr. I

indrept6{ite, cu privire la rezerva
la H.G. 40112013 cu rnodificdrile gi

completdrile ulterioare ;
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- rdspunsul persoanelor indreptafite. fbrmulat in scris. cu privire la refuzul suprafe[elor
inventariate in rezerva comisiei locale.

- adresa prin care peten[ii au fbst incunoqtinlafi in leg[tura cu suprafe{ele proprietate
public[, trecute in condiliile legii in proprietatea privatd a statului sau cu terenurile
proprietate privatf, a statului care au fost adrninistrate pe raza U.A.T. de institute, sta{iuni de
cercetare sau alte institu{ii publice.

in situatia in care acestia acceptd suprqQlele cle tipul celor menlionate, vor.{i urmate
Procedurile A.D.S. Bucuresti cuprinse in Circulara nr. 17277/2018 transmisd in teritoriu cu
adresa Institutiei Pre.fectului-Judetrul Olt nr 3 I 7I6/20I B;

- procesul verbal al qedinfei comisiei locale de fond funciar" in care vor fi anahzate pe
larg gi interpretate documentele men(ionate prin care se propune validarea Anexei nr. 10 la
H.G.40112013 cu rnodificdrile gi cornpletdrile ulterioare, Anexelor24 a), 24b),24 c) qi24
d) dupA caz qi a procesului verbal de delirnitare;

- hotdrArea comisiei locale;
- adresd din care sd rezulte cd a fbst parcursd ordinea de op{iune prevdzutd, de art. 12 din

Legea nr.16512013 cu rnodificdrile gi cornpletarile ulterioare.
- Anexa nr. 10 la H.G. 40112013 cu rnodificdrile gi completarile ulterioare;
- Anexele 24 a). 24 b).24 c) gi 24 d) dupd caz:
- procesul verbal de delirnitare serrnat de prirnar, reprezentant al A.D.S. Olt qi O.C.p.l.

Olt;
- planul cadastral scara 1:5000 sau 1: 10000 semnat de primar. reprezentant al A.D.S.

olt 9i o.c.P.I. olr.

Procesul verbal de delimitare intocmit de primar va fi trsnsmis tn preolabil, prin
intermediul reprezentan{ilor teritoriali ai A.D.S. Bucuregti la Serviciul Fond funciar
pentru confruntarea cu baza cle date qi pentru obfinerea acordului de principiu gi
continuarea intocmirii documenta{iei premergltoare protocolului de predare primire a
suprafe(elor

in situalia in care aceqtia refuzd, supraf-e{ele sau la nivelul comisiei locale nu au fost
inventariate terenuri retrocedabile in anexa nr. 2 la H.G. 4}ll2}l3 cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, se va trece la unndtoarea variantd de lucru, prevdzuta de lege.

Dosarul intocmitin conformitate cu art. 12 alin.(l) lit. c) din Legea nr. 16512013 cu
modificdrile gi cornpletdrile ulterioare va cuprinde:

- adresd din care sd rezulte pozitria cererii in termen in ordinea de depunere stabilita la
nivelul cornisiei locale.

Orclineo de solutionare o cererilor este obligatorie.

Evident, in solu{ionare, nu pot fi sdrite unele pozilii, in favoarea altora.
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in situalii de blocai independente de voin[a autoritdtilor locale, comisia locald va face
un referat bine justificat, semnat de totri rnernbrii. in care se va propune trecerea la cererea
urmatoare, pentru continuarea procesului de retrocedare.

Referatul va fi urmat de hotdrdrea comisiei locale de fond funciar si va fi insusitd prin
semnlturd de cdtre toli merrbrii acesteia.

- documentele doveditoare depuse de solicitant in susfinerea cererii de reconstituire a
dreptului de proprietate:

- corespondenla purtatd cu localitd{ile invecinate prin care solicita[i sd vi se comunice
in scris dacd dispun de terenuri retrocedabile inventariate in Anexele nr. 2 la H.G. 401/2013
cu modificdrile gi completlrile ulterioare.

- adresele de rdspuns ale localitalilor invecinate, cu privire la situalia terenurilor
disponibile inventariate la Legea nr. 16512013 cu modificdrile qi cornpletdrile ulterioare;

- adresa prin care petenlii au fost incunogtin{a{i in legdtur[ cu suprafe{ele proprietate
publicS, trecute in condiliile legii in proprietatea privatd a statului sau cu terenurile
proprietate privatd a statului care au fbst adrninistrate pe raza U.A.T. invecinate de institute,
stafiuni de cercetare sau alte institu{ii publice.

in situatia in care ace;tia acceptd supra-felele cle tipul celor mentionate, vor -fi urmate
Procedurile A.D.S. Bucuresti cuprinse in Circulara nr. 47277/2018 transmisd in teritoriu cu
adresa Institutiei Pre.fectului-Judetul Olt nr. 3 I7 I6/20I B;

- procesul verbal al qedin(ei cornisiei locale de fbnd funciar, in care vor fi analizate pe
larg gi interpretate documentele men[ionate prin care se propune validarea Anexei nr. l0 la
H.G.40ll20l3 cu modific5rile qi cornpletdrile ulterioare, Anexelor24 a), 24b),24 c) qi24
d) dupd cazSi a procesului verbal de delirnitare;

- hotdrdrea comisiei locale;
- adresd din care s5 rezulte ca a fbst parcursd ordinea de opfiune prevdzutd, de art. 12 din

Legea nr. 16512013 cu modific[rile gi cornpletdrile ulterioare.
- Anexa nr. l0 la H.G. 40112013 cu modificdrile qi cornpletdrile ulterioare;
- Anexele 24 a), 24 b),24 c) qi 2a d) dupl caz:
- procesul verbal de delimitare serrnat de prirnar, reptezentant al A.D.S. Olt gi O.C.P.I.

olt;
- planul cadastral scara l:5000 sau 1: 10000 semnat de primar, reprezentant al A.D.S.

olt 9i o.c.P.l. olt.

Procesul verbal de delimitare intocmit de primar va fi tronsmis jn prealobil, prin
intermediul reprezentan{ilor teritoriali ai A.D.S. Bucureqti la Serviciul Fond funciar
pentru confruntarea cu baza de date gi pentru otr(inerea acordului de principiu qi
continuarea intocmirii documentafiei premergltoare protocolului de predare primire a
suprafe{elor

in situatria in care aceqtia refuzd suprafelele sau la nivelul comisiilor locale invecinate
nu au fost inventariate terenuri retrocedabile Anexele nr.2la H.G.401/2013 cu modificdrile
qi completf,rile ulterioare, se va trece la unnltoarea variantd de lucru. prevdzutd. de lege;
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Dosarul intocmit in conformitate cu art. l6 din Legea nr. 16512013 cu rnodific[rile qi

completdrile ulterioare va cuprinde:

- adresa de inaintare a cornisiei locale:
- documentele doveditoare depuse de solicitant in sus(inerea cererii de reconstituire a

dreptului de proprietate;
- documentele care sd ateste faptul cd au fost parcurse toate etapele prevazute de art. 12;

- procesul verbal al gedinfei cornisiei locale de fond funciar, in care vor fi analizate pe
larg qi interpretate documentele doveditoare

- hotdr6rea comisiei locale privind acordarea de mdsuri cornpensatorii;
- anexa nr. 1l la H.G. 40112013 cu rnodificdrile gi cornpletarile ulterioare;
- documentele/informa{iile cuprinse in Circulara A.N.R.P. Bucureqti inregistratd sub nr.

5l4lGBl20l6, transmisd in teritoriu cu adresa lnstituliei Prefectului-Judelul Olt nr.
2378312016.

Art. 17. Emiterea proceselor verbole ele punere in posesie.

Punerea in posesie reprezintd o fazd anterioard eliberdrii titlului de proprietate, conform
art.2l din Legea nr. 18/1991 Republicatf,, cu rnodificdrile qi complatarile ulterioare coroborat
cu art. 34 din H.G. 890/2005 cu modificdrile gi corr-rplet[rile ulterioare.

Opera{iunea in sine, presupune in prealabil, reahzarea in teren a delimitlrilor necesare
pentru efectuarea de mdsurdtori, stabilirea vecinAtAtilor pe temeiul schi{ei gi determinarea
amplasamentului stabil it.

Dupd efectuarea mdsurdtorilor, comisiile locale de fond funciar intocmesc planurile de

delimitare Si parce lare.
Mdsurdtorile topografice se vor efbctua de chtre specialiqti in mdsurdtori topografice,

cadastru agricol, organizarea teritoriului, irnbunf,taliri funciare qi cadastru general.
In situa{ia in care la nivel local nu existl personal de specialitate, comisiile de

specialitate, prin intermediul prirnariilor, pot angaja finne de prestdri de servicii, in condiliile
legii, pentru efectuarea mdsurdtorilor topografice necesare aplic5rii Legilor fondului funciar.

Pentru intocrnirea procesului verbal de punere in posesie, foqtii proprietari vor fi
incunoqtin{a[i in scris, cu cont-rnnare de primire, asupra datei la care se va face punerea in
posesie, indiferent dacd persoanele au domiciliul in localitate sau in alte localitali, in
conforrnitate cu prevederile ar1. 1 din O.U.G. nr. 12712002.

DacS persoana indreptd(itd se prezintd qi este de acord cu serlnarea procesului verbal de
punere in posesie, acesta se va intocmi potrivit machetelor din Anexele nr. 19 qi nr. 44 din
H.G. 890/2005 cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Fostul proprietar va prirni un exemplar, inso{it de schila terenului.
In situafia in care fbstul proprietar nu se poate prezenta pentru punerea in posesie, acesta

poate irnputernici o altd persoanS. in baza unui mandat autentic qi special, pentru a semna
procesul verbal de punere in posesie.

In situafia in care fostul proprietar nu se prezintd.la punerea in posesie, personal sau prin
mandatar, deqi a fost incunogtinfat. asupra datei qi locului punerii in posesie, operafiunile
specifice se vor efectua in prezenfa unor martori, de reguld, vecini.
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in atare situalii. se va face menfiune despre imprejurarea menlionatd. in procesul verbal
de punere in posesie gi va fi semnat pi de rnartorii prezenli.

Art. 18. Emiterea titlurilor de proprietote oentru terenurile altele decilt cele forestiere,

(1) Pentru emiterea titlurilor de proprietate, comisiile locale vor inainta O.C.p.l. Olt.
urmltoarele documente :

- hotdrdrea comisiei jude{ene de validare a dreptului de proprietate;
- anexa validat[:
- procesul verbal de punere in posesie, intocmit qi sernnat conform prevederilor legale;
- planul de amplasament si delimitare in trei exemplare pentru imobilele situate ?n

extravilan qi un exemplar in cazul celor din intravilan, semnate de persoana autorizatd, de
proprietar sau delindtorul legal, pentru insuqirea amplasamentului, vizate de preqedintele
comisiei locale de fond funciar in vederea certificdrii arnplasamentului.

Potrivit art.40 alin.4 din Legea Cadastrului qi Publicitatii Lnobiliare nr.711996
Republicatd cu modificdrile qi cornpletf,rile ulterioare" irnobilele ?nscrise in titlurile de
proprietate emise in baza legilor de restituire a proprietalilor funciare se inscriu din oficiu in
cartea funciard pe baza planurilor parcelare sau de incadrare in tarla. recepfionate de oficiul
teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al Directorului
General al A.N.C.P.I. Bucureqti.

Acestea se semneazd, de cdtre persoana autorizatd,, proprietar sau defindtorul legal
pentru insusirea amplasamentului si se vizeazd, de cdtre presedintele cornisiei locale de fond
funciar in vederea certificdrii amplasamentului.

in situalia in care imobilele au frcut obiectul inregistrdrii sistematice, se va menliona in
referatul cornisiei locale qi in procesul verbal de punere in posesie. la rubrica observa{ii
numdrul de carte funciar6 aferent fiecarui amplasament.

in situalia in care suprafafa din cartea funciard receptionatd ca urrlare a ?nregistrdrii
sistematice este mai rlare dec6t suprafala care urmeazd, a fi pusd in posesie se va proieda la
dezmembrarea imobilului si se vor atasa refbratul de admitere qi planul de amplasament qi
delimitare a irnobilului rezultat in unna dezmembrdrii.

in cazul sentinlelor civile, acolo unde se dispune obligarea cornisiilor locale de fond
funciar sd finalizeze demersurile pentru emiterea titlurilor de proprietate, pentru punerea in
aplicare a acestora, completarea docurnenta{iilor de cdtre cornisiile locale se poate face fbra
mdsurdtori cadastrale efectuate de citre persoane autorizate.

in lipsa parfii tehnice, in cazul situaliilor rnentionate in paragraful anterior, comisia
locald trebuie sd prezinte un plan intocrnit de cdtre agentul agricol, pe care se va evidenlia gi
certifica cu qtampila primdriei amplasamentul irnobilului care face obiectul scrierii titlului de
proprietate preculn si un referat in cadrul cdruia se va rnentiona faptul cd din lipsa fondurilor
qi pentru punerea in aplicare a sentinlei civile, documenta{ia se inainteazd. O.C.p.l . Olt ftra
mdsurdtori cadastrale.

- dovada c[ arnplasamentulpropus, constituie suprafafd retrocedabil[ aflatd la dispozilia
comisiei locale de fond funciar, inscrisd in coloana 2 din Anexa nr. 7 la H.G. 40llZ0l3,
identificatd in perirnetrele reprezentate cu culoare rogie in Anexa nr. 9 graficd, din acelagi act
normativ, cu precizarea sectorului cadastral confonn Legii nr. 16512013, din care face parte
imobilul in cauzd;
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- referatul cornisiei locale, semnat de to{i mernbrii. cu privire la situa[ia juridica a

terenului propus, cu referire la vechiul arnplasament, in care se va men{iona,

existen[a/inexistenla vreunui litigiu gi faptul ca amplasamentul propus constituie suprafa{a

retrocedabild aflatd la dispozifia cornisiei locale de fbnd funciar, inscrisd in coloana 2 din
Anexa nr.7la H.G.401/2013, identificatd in perirnetrele reprezentate cu culoare rogie in
Anexa nr. 9 grafic[. din acelagi act normativ sau in situalia in care reprezentarea poligoanelor
constituind rezervd, retrocedabild este reprezentatd grafic cu pozilionare incertd se va
specifica in ref-erat cI arnplasamentul este cuprins scriptic in suprafafa inventanatd. ca rezervd.

retrocedabild. cu precizarea sectoarelor cadastrale pe Legea 16512013;
In cazul in care terenul propus spre reconstituire nu a fost prins ca rezewd.

retrocedabila aflat[ la dispozitia cornisiei locale de fond funciar, inscrisa in coloana 2 din
Anexa nr.7la H.G.401i2013, identificatd in perimetrele reprezentate cu culoare rogie in
Anexa nr. 9 graficd, datoriti neinventarierii, ca qi teren disponibil retroced[rii, comisia
local5 va intocmi un referat in care vor ardta motivele pentru care aceste suprafele nu au fost
inventariate. potrivit Legii nr. 16512013, cu modificarile qi completdrile ulterioare.

Motivele pentru care supraf-e1ele aflate la dispozilia comisiei locale nu se incadreazd in
poligoanele de culoare verde din Anexa nr. 9la H.G. 40112013, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare sau nu sunt inventariate in confonnitate cu prevederile Legii nr.
16512013, cu rnodit-rcdrile gi cornpletdrile ulterioare. vor fi analizate in cadrul Colectivului de
lucru.

in cazul in care se va constata cf, motivele invocate sunt intemeiate, constatarea se va
materiahza intr-o hotSrdre a comisiei jude{ene prin care se dispune rrodificarea anexelor
intocmite potrivit HG nr. 40112013, astfel inc6t sa reflecte realitatea.

Dupa emiterea hotdrdrii mai sus rnenfionate. OCPI Olt va aviza anexele rnodificate.
modificdrile urmdnd a se reflecta in mod corespunzator qi in situafia centralizatoare intocmitl
la nivelul jude{ului;

Pentru motive terneinic justicate. acolo unde sunt intocmite planuri parcelare sau
lucrf,ri de inregistrare sistematicd se va mentiona in referatul cornisiei locale faptul ca

arnplasamentele din procesul verbal de punere in posesie se regdsesc in tarlale pentru s-a
intocrnit plan parcelarilucrdri de inregistrare sistematicd, in urma cdrora se stabilegte clar
amplasamentul irnobilului.

- actele de stare civila ale proprietarilor sau mogtenitorilor, motivat de faptul cf, acestea
trebuie sd stea labaza inscrierii codului nurneric personal, in titlul de proprietate.

(2) Pentru persoanele care qi-au schirlbat dorniciliul. titlurile de proprietate se pot scrie
qi fErI menlionarea codului numeric personal.

In aceste cazuri" documentaliile vor ti insolite de dovada solicitdrii de cf,tre comisia
local[ a actelor de stare civila ale proprietarilor. iar pentru persoanele care si-au schirnbat
domiciliul, dovada publicdrii intr-un ziar local gi na(ional.

(3) Documenta(iile se transmit in doud exemplare, se verificf, in cadrul Colectivului de
lucru, se transmit spre emiterea titlului de proprietate la OCPI Olt. Un exemplar din
documentafie se re[ine qi se depoziteazd,la arhiva O.C.P.I. Olt

(4) Partea detagabild a titlului de proprietate va fi transmisd de cdtre OCPI Olt comisiei
locale, dupd inscrierea din oficiu a acestuia in cartea funciard qi va fi insolitd de incheierea de
carte funciard gi de extrasul de carle funciard:

(5) Opera[iunea de eliberare va fi consemnata de comisia local5 intr-un registru special
care va con{ine numele gi prenumele titularului. numarul titlului de proprietate, numdrul
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incheierii de carte funciard, nurndrul extrasului de carte funciard, semndtura primitorului qi
rubrica de observalii.

Art. 19. Conditiile si modul de trsnsmitere a proounerilor de acordore tle desoosubiri.

I. Punerea in executare a hotiririlor judecitoreqti
La punerea in executare a hotdr6rilor .iudec[toreqti prin care s-a dispus in sarcina

comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor.
reconstituirea dreptului de proprietate prin acordarea de despagubiri, existd urmatoarele
situa{ii, in care se va proceda astfel:

1. Situa(ia c6nd drepturile au fost stabilite conform hotlrflrii judecitoreqti, prin
validarea dreptului in anexa corespunzatoare, inainte de intrarea in vigoare a
Legii nr.16512013 - Dosarele con(in6nd propuneri de despagubiri inscrise qi validate in
anexele corespunzatoare inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 16512013 (Anexa nr.
39 - Legea nr. 112000. Anexa nr. 23 - Legea nr. 24712005) se vor transmite la
A.N.R.P. fErb a mai fi necesar6 inscrierea intr-o altf, anexd.
Excep(ie vor face dosarele de despdgubiri ale cdror titulari (aceiaqi cu beneficiarii
hotdr6rii judecdtoregti) opteazd. in mod expres. pentru reconstituirea dreptului de
proprietate in natur6, in situalia in care a lost identificat teren disponibil ca unrrare a
inventarierii.
intr-o asemenea situalie. beneflciarul hotdrdrii -iudecdtoreqti nu are prioritate la
restituirea in naturd, ci va fi respectatd ordinea de depunere a cererilor.

2. Situa{ia cind drepturile au fost stabilite conform hotirdrii judecitoreqti, prin
validarea dreptului in anexa corespunzatoare, dupi intrarea in vigoare a Legii
nr.16512013 - Comisiile jude(ene trebuie si valideze propunerile privind acordarea
de despdgubiri, fhcute de comisiile locale conform hotardrilor judecdtoregti, in Anexa
nr. I I previzutd de HG nr. 40112013 qi sa transrnitd dosarele la A.N.R.P.
qi in aceast[ situa(ie se va respecta dreptul beneficiarului hotardrii judecatoregti de a
opta pentru restituirea in natur5.
Cornisiile judelene au obliga{ia de a verifica dacd prin hotdrdrea judecdtoreascd au fost
sau nu constatate existen{a gi intinderea dreptului de proprietate. Dacd propunerea
cornisiei locale are ca unic temei hotdrdrea judecatoreascd, validarea se va face doar
dacd instan{a a recunoscut dreptul.

3. Situa{ia c6nd prin hotlrire judecatoreasci se instituie obliga{ia transmiterii
dosarului de despigubiri la A.N.R.P. - Dacd prin hotdrdrea.iudecatoreascd s-a stabilit
restituirea in naturd gi/sau, doar in caz de imposibilitate, acordarea de desp[gubiri,
dosarele de despagubiri vor fi transmise cdtre A.N.R.P. numai cu indeplinirea
unndtoarelor condilii :

- Propunerea privind acordarea de mdsuri cornpensatorii este inscrisd gi validatd
in Anexa nr. l l - 4 exemplare;

- La dosar existd negalia comisiei locale privind existen{a rezervei sau, dupf, caz,
refuzul beneficiarului hotdrdriijudecatoreqti de a primi teren din rezervd;

- Declara[ia de optiune a beneflciarului hotdrArii judecdtoregti din care sf, reiasd
cd are la cunostinfd situa[ia terenurilor din proprietatea statului care ar putea face
obiectul restituirii in naturd qi cd nu este interesat de acestea.
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II. Transmiterea dosarelor de desplgubiri con{indnd hotiriri de validare
anterioare intririi in vigoare a Legii nr. 165/2013

Dosarele de despagubiri confindnd hotardri ale comisiilor judetene prin care au fost
validate propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate prin acordarea de
despdgubiri anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 16512013 se vor transmite cdtre A.N.R.P.
fbrd inscrierea intr-o altl anexd.

Pentru transmiterea dosarelor este necesar sd existe in cuprinsul acestora qi o
declaralie de op{iune semnatl de beneficiarul hot5r6rii de validare din care sd reiasi cd
acesta nu opteazd pentru restituirea in natur6.

Declarafia este necesard pentru a confirma cd la nivelul comisiilor locale a fost avut
in vedere dreptul cetd{enilor de a beneficia de terenurile care au fost identificate ca
disponibile in unna inventarierii.

In cazul in care o comisie locald nu dispune de rezervd, iar pe teritoriul unitAtii
administrativ-teritoriale nu existd alte terenuri retrocedabile. nu se va solicita declaratie,
dar se va ata$a la dosar negatia asumatd de comisia local6.

In situatia in care un drept a fost reconstituit anterior prin inscrierea in anexa de
despdgubiri. dar poate fi valorificat prin restituire in naturd, este obligatorie o noud
validare a comisieijudetene, corespunzatoare noii propuneri a comisiei locale.

Prin aceastl noud hotdr6re, cornisia .iudeleand va valida propunerea at6t sub
aspectul existenlei dreptului, cdt qi sub aspectul amplasamentului.

III. Validarea qi transmiterea citre A.N.R.P. a dosarelor continind
propuneri de desplgubiri, in condi(iile Legii nr. 16512013

1. In vederea validdrii propunerilor comisiilor locale privind acordarea de
despdgubiri. cornisiile judefene vor avea in vedere ca propunerile sd fie inscrise pe
Anexa nr. I I - 4 exemplare (confonn art. 19 din H.G. nr. 40112013) qi vor verifica
indeplinirea urmatoarelor condi{ii :

a. Cererea de reconstituire a dreptului de proprietate sa fie facutS in termenele
prevdzute de legislafia fondului funciar.

b. Existenfa, pertinen{a qi verosimilitatea actelor prin care se face dovada calitdfii
de proprietar a solicitantului/autorului acestuia asupra terenului solicitat, la data
preluirii de citre stat.

In situatia in care solicitantul/autorul acestuia a beneficiat anterior de alte restituiri
in natur6, este nevoie sd se verifice dacd suprafala pentru care se propune acordarea de
despagubiri nu excede suprafetei totale pe care acesta a avut-o in proprietate qi care a fost
preluatl de stat.

In cazul in care de la solicitant/autorul acestuia s-au facut mai multe preludri, trebuie
verificatd situa(ia proprietdfii la fiecare moment. pentru a se stabili suprafa{a cu care
solicitantul/autorul acestuia a rdmas in proprietate.

c. Existenfa, pertinenfa si verosirnilitatea actelor care dovedesc preluarea la stat a
terenurilor solicitate prin cerere.

in situalia in care nici cornisia locald ;i nici beneficiarii nu detin acte de preluare, este
nevoie de o certificare a preluarii terenului de cdtre stat in perioada de referinla a legii, pe
care o va da cornisia localS.

d. SA fie stabilitd situa{ia juridici actuall a terenului solicitat - in vederea valid5rii
este nevoie sf, se identifice vechiul arnplasament, cu localizarea terenului in intravilan sau
extravilan si cu indicarea categoriei de folosintd a acestuia.
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in cazul in care comisia locald nu poate stabili cu certitudine amplasamentul terenului,
este util6 qi necesar[ o minirn[ localizare in cadrul unititti administrativ-teritoriale (sat,
zonL, tarla s.a.).

AvAnd in vedere cd propunerea comisiei locale se motive azd, prin imposibilitatea
restituirii vechiului amplasament, este necesar s[ se verifice cu ce titlu este ocupat in prezent
acest teren.

Dac[ vechiul amplasament este liber, dar nu poate fi restituit in natura (terenuri
intravilane afectate de utilitdli). este necesard veriflcarea documentelor care atest[ existenta
utilitAtilor.

e. Existenfa declaratiei pe propria rispundere a solicitantului (persoanei inscrise in
Anexa nr. I I ) cu privire la suprafa{a totala de teren pentru care i s-a reconstituit dreptul de
proprietate. Din declaratie este necesar sd reiasS, in mod clar. in ce localitati s-au fEcut
reconstituirile qi autorii de pe urrla cdrora s-au lbcut aceste reconstituiri.

f. Existenta actelor care dovgdesc transferul dreptului la reconstituire (in situalia
moqtenirii, cesiunii etc.) in cazul in care persoana inscrisd in Anexa nr. 11 este diferitd de
cea care a formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate.

2. Yahdarea propunerii de acordare de despagubiri nu se poate face decdt dacd la
dosar existS:

- refuzul solicitanlilor privind terenurile din rezerva comisiilor locale sau certificarea
de citre cornisia locala cd o astfel de rezervd nu existd:

- nega(ia comisiei locale cu privire la existenfa de terenuri preluate din domeniul
public sau privat al statului qi afectate reconstituirii dreptului de proprietate pentru solicitant;

- declaralia solicitantului cd nu doreEte ca pentru cererea sa comisia locala sd solicite
transferul de teren din proprietatea publica sau privatl a statului in situa(ia in care, ca umare
a inventarierii, pe teritoriul unitAtii adrninistrativ-teritoriale a fost identificat un astfel de
teren retrocedabil.

3. Persoanele pentru care nu se propune validarea in Anexa nr. I I vor fi considerate
fie cd au acceptat oferta din rezervd, fie cd au optat sd prirneascd terenuri care ar putea fi
transferate, la cererea comisiei .iudelene, din proprietatea statului la dispozijia comisiei
locale. Pentru aceste persoane validarea se va f'ace ulterior, dupd ce comisia locala va face
propunerile prin inscrierea in anexele corespunzatoare, in functie de disponibilul de teren.

4. Comisia jude{eand, va solicita comisiilor locale ca odatd cu fundamentarea
propunerilor de acordare a despdgubirilor in Anexa nr. 11 sd intocrneascl un referat prin
care sd identifice toate reconstituirile de drepturi fbcute anterior pentru solicitant/autorul
acestuia.

Un astfel de ref-erat va elirnina posibilitatea ca la nivelul comisiei locale sd se propund
reconstituirea unui drept atunci c6nd, prin solulionarea altor cereri, s-a reconstituit deja
intreaga suprafald care putea fi acordatd potrivit legii.

5. Cornisia jude{eand va inforrna cornisiile locale cu privire la condiliile
transmiterii dosarelor de despdgubiri catre A.N.R.P.

Dupd emitereo hotdrdrii comisiei jude(ene de inscriere in anexs nr. Il lo
Regulamentul aprobat prin H.G. 401/2013 cu modi/icdrile ;i completdrile ulterioare,
comisia locald va tntocmi dosarul core vo ti tronsmis la Autoritutea Na(ionold pentru
Re stit u i r e o P r op riet dli I o r.
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Acesta va cuprinde toate documentele care au compus dosarul care a stat Ia baza
hotlrdrii isiei iudetene rea comisiei iu borderoul din dosar
Drecum si adresa de inaintare citre Institutia Prefectului-Judetul OIt.

filele dosarului vor fi numerotate" semnat mpilate si s ma si
ultima fill.

Art. 20. Emitereo ordinului orefectului oentru stabilirea tlreptului de oroorietate al
unitdlilor qdministrstiv-teritoriole as upra izlozurilor comunole.

- Pentru emiterea ordinului prefectului pentru stabilirea dreptului de proprietate al
unit6lilor administrativ-teritoriale asupra izlazurllor comunale. comisiile locale vor inainta
cdtre O.C.P.L Olt, urmdtoarele documente:

- procesul verbal al comisiei locale:
- hotdr6rea cornisiei judefene de validare a dreptului de proprietate, in anul 1991;
- anexa validatd in anul 1991 gi inventarul suprafelelor ce insumeazd suprafafa totala a

rzlazului
- tabel din care sd rezulte sectorul, tarlaua, parcela. suprafala qi categoria de folosin{d.

pentru fiecare dintre suprafelele pentru care se solicitd emiterea ordinului prefectului;
inte de documentatiei Institutia Pr, ului oentr,

ului, este ca O.C.P.L sci verii 'tlejin punct de vedere tehnic
sd certifice corectitudineo datelor furnizote de comisio locald.

Dosqrul va mai cuprinde:
- plan de amplasament qi delin-ritare intocmit potrivit Ordinului nr. 70012014 al

Directorului General al A.N.C.P.I.
Acesta va fi semnat de cdtre prirnar gi persoana autorizatd in lucrdri topografice, care l-a

intocmit;
- dovada cd arnplasamentul propus. constituie suprafbf5 retrocedab ild aflatd la

comisiei locale de fond funciar, inscrisd in coloana 2 din Anexa nr. 7 la H.G.
identificatd in perimetrele reprezentate cu culoare rogie in Anexa nr. 9 graficd, din
normativ.

- referatul cornisiei locale. semnat de to{i membrii, cu privire la situalia
terenului propus;

in situalia in care reprezentarea poligoanelor
reprezentati grafic cu pozitrionare incertd, se va trece
condi{ia ca amplasamentele sd fie cuprinse scriptic
retrocedabild.

Dovada cd amplasamentul este cuprins scriptic in suprafafa ir-rventariatd ca suprafald
retrocedabild, la Legea nr. 16512013, se va face prin intocrnirea unui referat de cdtre cor-nisia
local5, in care se va men(iona expres acest lucru.

in cazul in care terenul propm spre reconstituire nu se identificd in perimetrele
reprezentate cu culoare roqie in Anexa grafica nr. 9 la H.G. 40112013, datoriti
neinventarierii, ca gi teren disponibil retroceddrii, cornisia locald va intocmi un referat in
care vor ardta motivele pentru care aceste suprafbtre nu au fbst inventariate, potrivit Legii nr.
16512013, cu rnodificdrile qi completdrile ulterioare.
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- rnotivele pentru care supraf-efele aflate la dispozilia cornisiei locale nu se incadreazd in
poligoanele de culoare verde din Anexa nr. 9 la H.G. 40112013, cu modificdrile gi

completarile ulterioare sau nu sunt inventariate in conformitate cu prevederile Legii nr.
16512013, cu modificdrile gi cornpletarile ulterioare, vor fi analizate in cadrul Colectivului de
lucru.

- in cazul in care se va constata cd motivele invocate sunt intemeiate, constatarea se va
materiahza intr-o hotdrdre a comisiei judefene prin care se dispune rnodificarea anexelor
intocrnite potrivit HG nr. 40112013, astf-el inc6t sa reflecte realitatea.
. - dupa emiterea hotdrdrii mai sus rnen[ionate OCPI Olt va aviza anexele modificate,
rnodific6rile unndnd a se reflecta in rnod corespunzator qi in situalia centralizatoare intocmitd
la niveluliudetului.

Art. 21. Operatiunile de modificare/rectificare o titlurilor de proprietate.

(l) Opera(iunile care se efectueazd pe titlurile de proprietate emise, au la bazd
prevederile art. 235 din Ordinul nr. 70012014 al Directorului General al A.N.C.P.I. privind
aprobarea Regularnentului de avizare, recep(ie gi inscriere in eviden{ele de cadastru gi carte
funciard.

(2) O.C.P.l. Olt poate solufiona cererile de indreptore o erorilor moteriole din titlurile
de proprietate dac5, in urma verificf,rilor se constatd cd acestea sunt datorate transcrierii
eronate, a unora dintre inforrna{iile de pe procesul verbal de punere in posesie sau din
documentele care au stat labaza punerii in posesie gi se referd la:

- erori de scriere a numelui gi prenumelui fafa de procesul verbal gi anexe;
- erori cu privire la numdrul de tarlalparceld. unitate amenajistica(UA), unitate de

produc[ie(UP):
- erori cu privire la vecinatafi;
- erori ale suprafefelor parcelelor, fbrd rnodificarea suprafetrei totale atribuite;
- alte erori cu privire la identificarea cadastrald a parcelei, fbra afectarea

amplasamentului gi a suprafelei.
(3) Comisia Judefeana Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra

terenurilor, poate rnodifica titlurile de proprietate in conforn-ritate cu prevederile art.
59"1alin. (2) din Legea nr. 18/1991 Republicata cu modific[rile gi completdrile ulterioare, in
urmdtoarele situalii:

- modificari ale numelui gi prenumelui. in confonnitate cu actele de stare civild;
- rnodificdri cu privire la numdrul de tarlalparcel5, unitate arnenajisticd(UA). unitate de

produclie(UP);
- modificdri cu privire la vecin5tS(i:
- erori ale suprafelelor parcelelor, fEra rnodiflcarea suprafe(ei totale atribuite;

(4) Modificarea supraf-e1ei totale in plus sau in minus fa[a de cea reconstituitA nu poate fi
solu{ionatf, in condi{iile de mai sus gi se realizeazd prin hotdrAre judecdtoreascd definitiv6,
potrivit art. 58 din Legea nr. l8/1991 republicat[, cu rnodific[rile gi completdrile ulterioare.

(5) Modificarea titlurilor de proprietate rezultate din hotardrile judecdtoregti definitive se
efectueazd de O.C.P.I. Olt, in baza unei hot[rari de punere in executare a hotdr6rii
judecdtoregti emise de Comisia Judefeana Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd
asupra terenurilor agricole gi forestiere.
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(6) Orice rnodificare in cuprinsul titlului de proprietate se va face cu tuq roqu, atdt pe
originalul titlului de proprietate, cdt gi pe cotor qi va purta semndtura directorului O.C.P.I. Olt
qi qtampila, cu menliunea numarului qi datei hotararii cornisiei jude[ene.

(7) Anularea unui titlu de proprietate se face inbaza unei hotdrdrijudecdtoregti definitive,
iar dupd comunicarea acesteia. O.C.P.L Olt, va aplica gtampila ,.Anulat in baza hotaririi
judec5toregti nr....." pe cotorul titlului de proprietate gi va trece numdrul din registrul
titlurilor de proprietate anulate. Anularea titlurilor de proprietate se face in baza unei
documentafii intocrnite de comisia locald ce va contine:

- adresd de inaintare:
- hotdrdrea judecatoreascd confonn cu originalul:
- titlul de proprietate anulat in original.
Emiterea unui nou titlu de proprietate in unna anularii se face in baza unei documentatii

intocmitd de cdtre comisia locali de fond funciar.
(8) O.C.P.I.Olt, va line un registru al titlurilor de proprietate modificate qi un registru al

titlurior de proprietate anulate, care vor fi actualizate permanent.

Art. 22. intocmirea de cdtre comisiile locale de {ond funciar o documentoliilor .entru
indreptoreo erorilor materisle din titlurile de proprietate.

(l) in situalia in care erorile rnateriale din titlurile de proprietate se incadreazd in
prevederile art.235 alin. (1) din Ordinulnr.l00120l4 al Directorului General al A.N.C.p.l.
privind aprobarea Regularnentului de avizarq recepfie qi inscriere in evidenfele de cadastru
9i carte funciarS. respectiv transcrierea gresitl pe titlurile de proprietate a datelor corecte
din anexele validate, din fi$ele cadastrale sau din procesele verbale de punere in posesie,
comisiile locale de fond funciar vor inainta la O.C.P.I. OIt, documenta{ii care vor cuprinde:

- cererea solicitantului, care trebuie sd indice obligatoriu numdrul qi data erniterii
titlului de proprietate supus corectdrii precum qi datele supuse corectdrii;

- copie CI/BI ;

- copiile actelor de stare civila ale solicitantului;
- copia certificatului de mogtenitor sau a calitalii de nroqtenitor in cazul in care

solicitantul este succesor al persoanelor beneficiare ale reconstituirii dreptului de proprietate;
- declarafie pe propria rdspundere a solicitantului datd in fala secretarului U.A.T. din

care s[ tezulte cd nupoate prezenta actele de stare civila ale celorlalli rnoqtenitori indreptatiti
la emiterea titlului de proprietate, din motive interneiate;

- titlul de proprietate in original;
- adresa de inaintare in care se va menfiona explicit propunerea comisiei locale

referitoare la corectarea erorii rnateriale;
- borderou/opis cu fiecare document din dosar;
- procesul verbal al gedinfei cornisiei locale de fond funciar, prin care aceasta va susfine

propunerile formulate. Procesul verbal va cuprinde la final urmdtorul text:
"Ne osumdmintreogo responsabilitote privind legalitatea propunerii comisiei locale".

- copia procesului verbal de punere in posesie qi/sau a anexei validate, care a stat la
baza emiterii titlului de proprietate, pentru a evidenlia eroarea rnateriall din titlul de
proprietate, a cdrei indreptare se solicitd;
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- copiile actelor de stare civila din care sd rezulte eroarea rnaterialS legatd de numele
/prenumele titularului/autorului de rol.

Documentele vor Ii indosariate, numerotate, Stampilate pi semnule pentru
conformitote, se inointeazd de cdtre comisiile locole spre solulionore, cdtre OCH Olt.

Dosorul va fi tnregistrot in Registrul special de corespondenld al primdriei.

Art. 23. intocmireo tle cdtre comisiile locale de rond "anciar s documentaliilor ^entru
modificoreo titlurilor de proorietate, de cdtre Comisio Judeteond Olt pentru stabilirea
dreptului de proprietste privstd ssupro terenurilor.

in situalia in care erorile rnateriale din titlurile de proprietate se incadre azd,inprevederile
art. 235 alin. (3) din Ordinul nr. 70012014 al Directorului General al A.N.C.P.I. privind
aprobarea Regulamentului de avizare, receplie qi inscriere in eviden(ele de cadastru qi carte
funciard. Cornisia Jude{eand Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra
terenurilor. va proceda la rnodiflcarea acestora. in conformitate cu prevederile art. 59^l alin.
2 din Legea nr. l8ll99l Republicatd cu rnodif-icarile ulterioare.

Comisiile I le de fond iar vor tnainta Comisiei Judetene Olt ntru st,
lui de rietate privatd as ter e nur i lor, docume ntat ii car e inde:

- cererea solicitantului;
- copie CIIBI ;

- copiile actelor de stare civil5 ale solicitantului;
- copia certificatului de mogtenitor sau a calitafii de mogtenitor in cazul in care

solicitantul este succesor al persoanelor beneficiare ale reconstituirii dreptului de proprietate;
- declarafie pe propria rlspundere a solicitantului data in fata secretarului U.A.T. din care

sd rezulte cf, nu poate prezenta actele de stare civila ale celorlalti mostenitori indreptatiti la
emiterea titlului de proprietate, din rnotive intemeiate;

- titlul de proprietate in copie;
- adresa de inaintare in care se va rnenliona explicit propunerea comisiei locale

referitoare la corectarea titlului de proprietate;
borderou/opis cu fiecare document din dosar;
procesul verbal al qedinfei cornisiei locale de fond funciar, prin care aceasta va sus(ine

propunerile formulate.
Pentru solicit[rile care vizeaza modif-icarea nurlerelor de tarla, parcel6, vecindtd{i, este

necesard completares unei aclrese tlin core sd rezulte cd ooerotiunile mentionote nu concluc
la schimborea omplasomentelor stabilite initial si cd titlul de proprietote nu a fdcut obiectul

'e de 'enitor, acte de vin 'e, ltofirAri ide
pnrtai, sou altele osemeneo.

Pentru solicitdrile care vizeazd modificarea suprafetelor tarlalelor/parcelelor, este
necesar[ completarea unei adrese din core sd rezulte cii operatiunile mentionote nu conduc
la modificarea suprafetei totale, precum si fontul cd titlul de proorietote nu a fdcut obiectul
unor anor itor, acte de vAn rore, ltotdrAri iudec
partqi, sau altele osemeneo.

Procesul verbal va cuprinde la flnal urmf,torul text:
"Ne asumdm tntreoga responsobilitate privind legalitoteo propunerii comisiei locole".
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- copia anexei validatl. intocmiti gresit si care a stat la baza emiterii gresite a

titlului de proprietate, pentru a evidentia necesitatea modificlrii din titlul de
proprietate.

- copiile actelor de stare civila din care sf, rezulte eroarea materiald legata de numele
/prenumele titularuluiiautorului de rol.

Docutnentaliile vor fi inaintate cdtre Institu{ia Prefectului-Judeful Olt - Colectivul de
lucru.

Dupa verificarea acestora, se va intocmi un referat de modificare a titlurilor de
proprietate, in care se vor men{iona toate aspectele tehnice care justificd operafiunea
men{ionatd, in vederea prezentlrii la Cornisia Jude{en5 Olt pentru stabilirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor, pentru emiterea de hotardri. Acesta va fi insuqit prin
semndturd de participan{ii la intdlnirea colectivului de lucru.

Documentele cure se inainteozd comisiei judelene pentru stobilirea dreptului de
proprietate privatd osupro terenurilor, vor /i tndosariote, numerotate, Stampilote Si semnate
pentru conformitate.

Dosarul vo Ji tnregistrut in Registrul special de corespondenld al primdriei.
Modificarea suprafetei totale in plus sau in minus fald de cea reconstituitA, precurn qi

modificarile care excedeazd, prevederilor art. 235 alin.(3), literele a) - d), pot fi efectuate doar
in condiliile art. 58 din Legea nr. l8ll991 republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, respectiv, prin hotir6re judecltoreascd definitivS.

Dupii emiterea hotdrfrrilor de modijicare o titlurilor de proprietate, Comisiile locale de
'-funciar vor inainta la O.C.P.l. Olt, documentatii care vor cuprinde;
- adresa de inaintare in care se va men{iona explicit propunerea comisiei locale

referitoare la rnodificarea titlului de proprietate;
- copio ltotdrdrii comisiei judelene;
- titlul de proprietate in originol;
- borderou/opis cu fiecare document din dosar;

Art, 24. intocmirea de cdtre comisiile locale cle fond funcior a documentotiilor pentru
moclificureo titlurilor de proprietote, de cdtre Comisio Judeteond Olt pentru stabilirea
dreptului de proprietote privatd osupro terenurilor. in boza unor hotdrhri iudecdtoresti.

(1) in situa(ia in care modificdrile din titlurile de proprietate se incadreazd,in prevederile
art. 235 alin. (il din Ordinul nr. 70012014 al Directorului General al A.N.C.P.I. privind
aprobarea Regulamentului de avizare, recep[ie qi inscriere in evidenfele de cadastru qi carte
funciard, Comisia Judefeand Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra
terenurilor, va proceda la emiterea unor hotdr6ri de punere in executare a hotdrdrilor
judecdtoregti.

ale de fond funciar vor inainta Comisiei 'ene Olt pentru stabilirea
dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor, documentatii care vor cuprinde;

- cererea solicitantului:
- copia CI/BI;
- copiile actelor de stare civil5 ale solicitantului;
- copia certificatului de rnoqtenitor sau a calitalii de moqtenitor in cazul in care

solicitantul este succesor al persoanelor beneficiare ale reconstituirii dreptului de proprietate;

Pagina 33 din 40 D:\DOC\DOC\Dtr.S\PROCEDURI\Regulament 2022\Proiect de modiflcare a prmedurii LFF ianuarie 2O22.dm\S.S./3ex.

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr.12,230025, SLATINA, OLT, Telefon: 0249/410.104,
Fay 02491432.968, E-mail:ipot@mai.gov.ro, Website: ot.preftrtura.mar.gov.ro

inainta la O.C.P.I. Olt, documentatii car



- declarafie pe propria raspundere a solicitantului data in fata secrfetarului U.A.T. din
care sdrezulte cdnupoate prezenta actele de stare civili ale celorlalfi mostenitori indreptAfili
la emiterea titlului de proprietate, din motive intemeiate;

- adresa de inaintare in care se va men(iona explicit propunerea comisiei locale
referitoare la modificarea titlului de proprietate;

- copio hotdrdrii judecdtoreSti;
- titlul de proprietate in copie;
- borderouiopis cu fiecare document din dosar;
- procesul verbal al gedinlei cornisiei locale de fbnd funciar. prin care aceasta va susline

propunerea formulatd. Procesul verbal va cuprinde la final urmdtorul text:
"lle osumdmtntreogo responsabilitute privind legalitatea propunerii comisiei locale".

Documenta[iile vor fi inaintate cdtre Institufia Prefectului-Judelul Olt - Colectivul de
lucru.

Dupa verificarea acestora. se va intocmi un re-ferat de modi.ficare a titlurilor de
proprietate, in care se vor menfiona toate aspectele tehnice care justificd opera[iunea
men{ionatd. in vederea prezentdrii la Comisia Jude[end Olt pentru stabilirea dreptului de
proprietate privatd asupra terenurilor. pentru emiterea de hotdrdri. Acesta va fi insuqit prin
semndturd de parlicipanfii la intdlnirea colectivului de lucru.

Documentele care se ?nainteazd Comisiei Judelene Olt pentru stctbilireo dreptului de
proprietote privatii osapro terenurilor, vor fi tndosoriate, numerotote, Stampilate Si semnate
pentru conformitate.

Dosorul vo Ji inregistrat tn Registrul speciol de corespondenld al primdriei.
Dupd emitereo hofirdribr de punere in executare o sentin(elor judecdtoresti

definitive, Comisiile locale de _fond -funciar vor inainta la O.C.P.l. Olt, documentatii care
vor cuprinde:

- hotdrdreo comisiei judelene
- cererea solicitantului;
- copie CIIBI ;

- copiile actelor de stare civila;
- copia certificatului de moqtenitor sau a calitatii de rnogtenitor;
- adresa de inaintare in care se va men[iona explicit propunerea comisiei locale

referitoare la rnodificarea titlului de proprietate;
- copia hotciririi judeciitoreSti;
- titlul de proprietatein original,
- borderou/opis cu fiecare document din dosar;
- procesul verbal al qedinlei comisiei locale de fond funciar, prin care aceasta va sus{ine

propunerea formulatS. Procesul verbal va cuprinde la final urmdtorul text:
"Ne osumrimintreags responsobilitate privind legolitatea propanerii comisiei locole".

Dosorul va Ji inregistrut tn Registrul speciol de corespondenld ol primiiriei.

Art. 25. intocmirea de cdtre comisiile locale de foncl funcisr o clocumentaliilor pentru
emitereu titlurilor de proprietote, de cdtre Comisio Judeleanri Olt pentru stsbilireo
dreptului de proprietste privotd asupra terenurilor. in bazo unor hotdrfiri iudecdtore$ti,
prin core s-a dispus anuloreu si emitereo de noi titluri de proprietute.
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(l) in situa(ia in care anularea titlurilor de proprietate se incadreazd,in prevederile art.
235 alin. (7) Ordinul nr. 70012014 al Directorului General al A.N.C.P.I. privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recep(ie qi inscriere in eviden{ele de cadastru gi carte funciard,

Comisiile locale de .fond -funciar vor inainta la O.C.P.|. Olt, documentatii care vor
cuprinde:

- cererea solicitantului:
- copie CI/BI :

- copiile actelor de stare civili ale solicitantului;
- copia certificatului de moqtenitor sau a calitdtrii de moqtenitor in cazul in care

solicitantul este succesor al persoanelor beneficiare ale reconstituirii dreptului de proprietate;
- declarafie pe propria rf,spundere a solicitantului data in fafa secrfetarului U.A.T. din

care sd rezulte cd nu poate prezenta actele de stare civila ale celorlal{i moqtenitori indrepta{ifi
la emiterea titlului de proprietate. din motive intemeiate;

- adresa de inaintare in care se va menfiona explicit propunerea comisiei locale
referitoare la rnodificarea titlului de proprietate;

- copia hotardrii judecf,toreqti, rdrnasd definitiva;

^ 
- titlul de proprietate in original;

In situalia in care, comisia localS se afl6 in irnposibilitatea de a depune originalul titlului de
proprietate, documentalia va fi insofita de dovada demersurilor fdcute in vederea obtinerii
originalului actului de proprietate.

- borderou/opis cu fiecare document din dosar;
- procesul verbal al gedin(ei cornisiei locale de fond funciar, prin care aceasta va sus{ine

propunerea formulatd. Procesul verbal va cuprinde la final urmdtorul text:
"Ne osumdm tntreago responsabilitate privind legolitoteo propunerii comisiei locole".

Dosorul va fi inregistrat tn Registrul special de corespondenld ol primdriei.

Art. 26. intocmirea clocumentatiilor pentru punerea tn executore a hotdrhrilor
iudecdtoresti prin care o fost reconstituit dreptul de proprietote pe roza [J.A.T.

1) in situalia in care beneficiarul hotardrii judecatoresti este de acord cu amplasamnetul
propus de comisia locali, din rezerva inventariatd.la Legea nr. 16512013

- cererea solicitantului ;

- copie CI/BI ;

- copiile actelor de stare civild ale solicitantului;
- copia certificatului de moqtenitor sau a calitalii de mogtenitor in cazul in care

solicitantul este succesor al persoanelor beneficiare ale reconstituirii dreptului de proprietate;
- declara{ie pe propria rdspundere a solicitantului datd in fafa secretarului U.A.T. din care

sd rezulte cd nu poate prezenta actele de stare civila ale celorlalti rnostenitori indreptAtiti la
emiterea titlului de proprietate, din rnotive intemeiate;

- copia hotdrdrii judecltoreqti, rdmasd definitiva;
- procesul verbal al cornisiei locale de fond funciar. in care sd fie dezbdtut rnodul de

punere in executare a sentinfei civile;
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- hotdrdrea comisiei locale de fond funciar, privind aplicarea hotar6riijudec[toreqti;
- adresl din care sd rezulte faptul cf, suprafata pentru care se propune atribuirea este

cuprinsA in inventarierea la Legea nr. 16512013

2) in situa{ia in care beneficiarul hot5rdrii judecatoreEti nu este de acord cu
amplasamnetul propus de comisia locall. din rezerya inventariatd la Legea nr.
t65120]13:

Comisia locali va demara procedurile previzute de art. 12 alin. (1) lit b) si c) din
Legea nr. 165/2013 cu modificlrile si completirile ulterioare. descrise pe larg in art. 16
din prezentul regulament.

in cazul sentinfelor civile, acolo unde se dispune obligarea cornisiilor locale de fond
funciar sd finalizeze demersurile pentru emiterea titlurilor de proprietate. pentru punerea in
aplicare a acestora, completarea documentaliilor de cdtre cornisiile locale se poate face fdrd
masuri cadastrale efectuate de cdtre persoane autorizate.; ,.In Iipsa parfii tehnice comisia locald trebuie sd prezinte un plan intocmit de cdtre
agentul agricol pe care se va evidenlia qi cerlifica cu qtampila primdriei arnplasamentul
imobilului care face obiectul scrierii titlului de proprietate precurn qi un referat in cadrul
cdruia se va mentiona faptul cd din lipsa fondurilor qi pentru punerea rapida in aplicare a
sentinlei civile, documentatia se inainteazl, O.C.P.I . Olt fdra mdsurdtori cadastrale.

Art. 27. intocmireo tlocumentotiilor pentru punereo in executore a hotdrbrilor
iudecdtore$ti prin care s-o stobilit restituirea terenului pe vechiul amplosoment.

- cererea solicitantului;
- copie CI/BI ;

- copiile actelor de stare civild ale solicitantului;
- copia certificatului de mo;tenitor sau a calitatrii de rnoqtenitor in cazul in care

solicitantul este succesor al persoanelor beneficiare ale reconstituirii dreptului de proprietate;
- declarafie pe propria rlspundere a solicitantului data in fala secretarului U.A.T. din care

sd rezulte cd nu poate prezenta actele de stare civila ale celorlalti rnostenitori indreptdlili la
emiterea titlului de proprietate, din motive intemeiate;

- copia hotlrdrii judecdtoregti, rdmasf, definitivS;
- procesul verbal al cornisiei locale de fond funciar, in care sa fie dezbatut modul de

punere in executare a sentinfei civile;
- hotdr6rea comisiei locale de fond funciar, privind aplicarea hot[r6riijudecdtoregti;
- adresd din care sd rezulte faptul cd suprafafa pentru care se propune atribuirea este

cuprinsd in inventarierea la Legea nr. 16512013;
- procesul verbal de punere in posesie;

in cazul sentinlelor civile, acolo unde se dispune obligarea cornisiilor locale de fond
funciar sd finalizeze demersurile pentru emiterea titlurilor de proprietate, pentru punerea in
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aplicare a acestora. completarea docutnenta{iilor de cdtre cornisiile locale se poate face f6rd
mdsuri cadastrale efectuate de cdtre persoane autorizate.i ,.ln lipsa parlii tehnice cornisia locala trebuie sa prezinte un plan intocrnit de c[tre
agentul agricol pe care se va evidenlia qi cerlifica cu stampila prirnariei amplasamentul
irnobilului care face obiectul scrierii titlului de proprietate p;ecum qi un referat in cadrul
cdruia se va menfiona faptul cd din lipsa fondurilor si pentiu punerea rapid[ in aplicare a
sentinlei civile, documentatia se inainteazd, O.C.P.l . Olt fbra mdsurdtori cadastrale.

Art. 28.

Salariafii R.N.P.- Romsilva, numitri prin ordin al prefectului in cornisiile locale de fond
funciar, vor participa la fiecare qedin{5 gi vor proceda la verificarea tuturor documentelor
anexate la cererile de reconstituire, din punct de vedere al legalita{ii, verosimilitdlii,
corectitudini, pertinen[ei acestora.

Concluziile lor vor fi rnen{ionate in
hotdrdrilor comisiilor locale.

procesul verbal al gedinfei gi vor sta la baza

Salarialii R.N.P.- Romsilva, numili prin ordin al prefectului in cornisiile locale de fond
funciar, vor verifica corectitudinea datelor inscrise in anexele intocmite pentru terenurile
fbrestiere gi vor propune gefului de ocol silvic serrnarea acestora.

Salaria{ii R.N.P.- Romsilva, nurnitri prin ordin al prefectului in cornisiile locale de fond
funciar, vor vota fiecare propunere de reconstituiie a dreptului de proprietate asupra
terenurilor forestiere, in funcfie de corectitudinea gi legalitatea ..r.iilo. depuse 

-qi 
a

documentelor anexate.
Au drept de vot doar salaria{ii regiei. numili prin ordin al prefectului, in comisiile

locale, nu qi cei care ii inlocuiesc pe acegtia la unele gedin[e.

Art. 29. intor*irro ,lornrrlo, ,1, ,rtrorrdo* o trrrourilo, forrrti"rr.

Dosarul va cuprinde:

- cereres in termen a fostului proprietar sau a mogtenitorilor acestuia semnatd de cdtre
toate persoanele solicitante, care va cuprinde men{iunile prevd,zute de art.9 alin. (4) din
Legea nr. 18/1991 Republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, respectiv, calitatea
de titular sau de rnoqtenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau
urmeazl' sd i se reconstituie acest drept. potrivit legii, suprafatra de teren forestier care i s-a
retrocedat qiisau diferenla pe care o solicitd.

copia trebuie sd con[ind numdrul qi data la care a fost depusf,.
Lo cerere se vor qnexo:

- copia titlului de proprietate care a fbst emis anterior sau a procesului verbal de punere
in posesie/copia adeverin(ei de proprietate/copia anexei validate;

- copiile actelor doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafe{ele de teren
solicitate. potrivit art. 1l din Legea nr. l8/1991 Republicatd cu rnodificarlle qi complerarile
ulterioare, coroborat cu art. 6 din Legea nr. 112000, cu modificdrile gi completdrile uiterioare
qi cu art. 9 din H.G 89012005, cu rnodificarile gi cornpletdrile ulterioare.
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- orice acte pertinente, concludente $i verosimile care pot face dovada posesiei
neintrerupte asupra terenului solicitat:

- schila vechiului amplasament, sau orice alta informa[ie din care sa rezulte vechiul
amplasarnent solicitat (unde este cazul);

- copiile hotdrdrilor judecdtoregti. rdmase defi nitive/irevocabile:
Rapoartele reprezentanlilor Romsilva in comisiile locale, prin care aceStia suslin

propunerile de validare/invalidare, cdtre comisia jucleleand, cu argurnentele tehnice Si cte
legalitate, dupd verificarea riguroasd a documentelor menlionate, aldturi de ceilalyi membrii
ai comisiilor locale.

- anexele propuse spre validare gi care vor cuprinde intinderea suprafe[ei de pddure
pentru care se propune validarealinvalidarea. amplasamentul cadastral (tarlalparceld)
respectiv amenaj istic(UPlua).

Acestea vor fi semnate de mernbrii comisiei locale qi de getul ocolului silvic.
- declarafie pe propria r5spundere (nu este necesard autentificarea la notar), in care se va

men{iona, suprafafa de teren atribuita in proprietate, prin reconstituire sau constituire, de
familie" chiar dacd atribuirea s-a fEcut in rnai multe localitali sau de la rnai rnulli autori;

- copie CI/BI :

- copiile actelor de stare civila:
- copia certificatului de mogtenitor sau a calitalii de rnoqtenitor;
- declaratrie de notorietate autentificate de doi rnartori, pentru

persoand este cunoscutd sub mai multe nurre gi apare astf-el, in
situa{ia in care aceiaqi

documentele depuse ca
proba[iune;

Documentele core se inainteuzd comisiei juclelene,
Stampilote Si semnate pentru conformitote.

vor fi indosuriate, numerotute,

Dosorul va ii tnregistrst in Registrul special tle coresponclenld al primdriei.

Art. 30. Proceduro privind punereain nosesie a terenurilor forestiere.

(l) Terenurile forestiere care fac obiectul retroceddrii cdtre fogtii proprietari sau a
moqtenitorilor legali ai acestora se pun la dispozilia comisiilor locale. dupa ie documentaliile
specifice, au fost validate prin hotdrari ale cornisieijude{ene de fond funciar.

(2) Dupa emiterea hotdr6rii de validare" cornisiile locale vor verifica impreun6 cu
teprezentantul R.N.A. Romsilva, ca suprafefele qi arnplasamentele terenurilor forestiere care
fac obiectul retrocedarii gi care sunt inscrise in anexele validate, sd fie identice cu cele
inscrise in procesele verbale de punere in posesie gi titlurile de proprietate.

(3) Punerea in posesie cu terenurile forestiere pentru care a fost validat rdreptul de
proprietate, se face prin mdsurarea suprafe{ei, delimitarea pe teren a intregului contur qi
marcarea acestuia prin tdrugi sau borne.

Opera[iunile rnen(ionate se vor desfhgura in prezen\a salarialilor R.N.A. Romsilva, in
calitate de membrii ai cornisiilor locale de fond funciar.

La punerea in posesie, aldturi de cornisia localf,, participa gi pddurarul care are in
administrare suprafa(a supusa retroceddrii.

(4) Dupa semnarea procesului verbal de punere in posesie, terenul forestier trece din
proprietatea publicd a statului. in proprietateta privatd a persoanelor fizice sau juridice sau in
proprietatea publicd a U.A.T. - urilor.
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Art- 31. Emitereo titlurilor cle proprietote oentru terenurile forestiere.

(l) Pentru emiterea titlurilor de proprietate pentru terenurile forestiere, comisiile locale
vor inainta O.C.P.I. OIt. documentafiile care vor cuprinde unndtoarele:

- adresa de inaintare;
- copia anexei validatd de comisia judeleana;
- copia hotdrdrii de validare, emisd de cornisia.jude(eand;
- fi$a tehnicd/copia procesului verbal de punere in posesie, care sd cuprinda gi obligaliile

proprietarilor de pdduri.
- referatul cornisiei locale, semnat de toli rnernbrii. cu privire la situatria juridica aterenului propus, cu referire la vechiul amplasament, in care se va menfiona,

existenia/inexistenfa vreunui litigiu qi faptul cd amplasamentul propus constituie supiafatd
retrocedabil5 aflat[ la dispozitia comisiei locale de fond funciar, inscrisd in coloana 3 din
Anexa nr' 7la H.G.401/2013, identificatd in perimetrele reprezentate cu culoare roqie in
Anexa nr. 9 graficd, din acelagi act normativ sau in situatia in care reprezentarea poligoanelor
constituind rezervd, retrocedabild este reprezentatd, grafic cu po)ilionure incertd se va
specifica in referat cd arnplasamentul este cuprins scripiic in suprafata inventa riatd. ca rezervd
retrocedabi16, cu precizarea sectoarelor cadastrale pe Legea 165^12013:

- planul de arnplasament qi delirnitare in trei exernplare pentru irnobilele situate in
extravilan qi un exemplar in cazul celor din intravilan, semnate de persoana autorizatd, deproprietar sau de{inltorul legal, pentru insuEirea amplasamentului, vizate de preqedintele
comisiei locale de fond funciar in vederea certificarii amplasarnentului.

Potrivit art.40 altn. 4 din Legea Cadastrului si puuticirafii Lnobiliare nr. l11996
Republicatd cu rnodificdrile qi cornpletdrile ulterioare, imobilele inscrise in titlurile de
proprietate emise inbaza legilor de restituire a propriet[filor funciare se inscriu din oficiu in
cartea funciard pebaza planurilor parcelare saude-?ncadrare in tarla, receptionate de oficiul
teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al Directorului
General al A.N.C.P.I. Bucureqti.

Acestea se semneazd, de cdtre persoana autorizatd,. proprietar sau delinatorul legal
pentru insusirea amplasamentului si se vizeazd,de cdtre preqedintele comisiei iocale de fond
fu nciar in vederea certi fi cdri i amplasamentul ui.

in situalia in care imobileli au fhcut obiectul inregistrdrii sistematice se va mentiona in
procesul verbal de punere in posesie, la rubrica observafii nundrul de carte funciard aferent
irnobilului.

in situa{ia in care suprafata din cartea funciard recep{ionatd ca urmare a inregistrarii
sistematice este mai mare decdt suprafa{a care unlleazd, a d pusa in posesie se va pro-ceda la
dezmetnbrarea irnobilului ;i se vor atasa referatul de admitere qi planul de amplasament si
delimitare a imobilului rezultat in unna dezmernbrdrii. r -'--'- ----- 

'
in cazul sentinfelor civile, acolo unde se dispune obligarea comisiilor locale de fond

funciar sd finalizeze demersurile pentru emiterea titlurilor dJ proprietate, pentru punerea in
aplicare a acestora, completarea documentafiilor de cdtre cornisiile locale ie poate face fard
misurdtori cadastrale efectuate de cdtre persoane autorizate.

in lipsa pdrfii tehnice comisia locala trebuie sd prezinte un plan intocmit de cbtre
agentul agricol pe care se va evidenfia qi certifica cu stampila prirnariei arnplasamentul
imobilului care face obiectul scrierii titlului de proprietate piecurn si un ref'erat in cadrul
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cdruia se va rnenfiona faptul cd din lipsa fondurilor qi pentru punerea in aplicare a sentinlei
civile, documentalia se inainteazl, O.C.P.l . Olt fErd mdsurdtori cadastrale.

- extras din harta arnenajistica pe care figure azEL suprafata pusa in posesie;
- dovada cd amplasamentul propus spre restituire este cuprins scriptic in suprafala

inventariatd ca suprafald apa\indnd Romsilva, potrivit Legii nr. 1651201j. este cupiins in
Anexa nr.3 la HG 40112013 gi face parte din geometriile reprezentate cu culoare verde din
Anexa graficd nr. 9 din acelagi act normativ.

In cazul in care terenul propus spre reconstituire nu se identifica in perimetrele
reprezentate cu culoare verde in Anexa -eraf-rcd nr. 9 la H.G. 40112013, datoriti
neinventarierii. ca gi teren aflat in adrninistrarea Romsilva. comisia locald ,u irt*i .,n
referat in care vor ardta motivele pentru care aceste suprafele nu au fost inventariate, potrivit
Legii nr. 16512013, cu rnodific[rile gi cornpletarile ulterioare.

Motivele pentru care suprafetrele aflate la dispozitria comisiei locale nu se incadreazd in
poligoanele de culoare verde din Anexa nr. 9 la H.G. 41ll20l3, cu rnodificdrile qi
completf,rile ulterioare sau nu sunt inventariate in conformitate cu prevederile Legii nr.
16512013, cu rnodificdrile qi completdrile ulterioare, vor fianalizate in Cadrul Colectivului de
lucru.

in cazul ?n care se va constata cd motivele invocate sunt intemeiate. constatarea se va
matetiahza intr-o hotdrdre a comisiei jude{ene prin care se dispune rnodificarea anexelor
intocmite potrivit HG nr. 40112013, astfel incat sd reflecte realitatea.

Dupd emiterea hotardrii mai sus men(ionate OCPI Olt va aviza anexele rnodificate,
rnodificdrile urmAnd a se reflecta in rnod corespunzdtor qi in situafia centralizatoare intocmitf,
la nivelul judetrului.

Pentru rnotive temeinic iusticate, acolo unde sunt intocrnite planuri parcelare sau
lucrdri de inregistrare sisternaticd se va rnenliona in referatul cor-nisiei locale faptul cd
amplasamentele din procesul verbal de punere in posesie se regdsesc in tarlale pentru .u.. ,-u
intocmit plan parcelar/lucrdri de inregistrare sistematicd, in urma cdrora se stabileste clar
amplasarnentul irnobilu lui.

Documentele care se tnainteozd comisiei jutlelene, vor Ji ?ndosariale, numerotate,
Stampilate Si semnate pentru conformitote.

Dosarul va fi inregistrat in Registrul special de corespondenld ol primdriei.
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