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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat 
Săvuță Cristian 

Vasile 
Responsabil 16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan Comisie SCIM 16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 Cadastru Responsabil 

Săvuță 

Cristian Vasile 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 Cadastru Responsabil 
Săvuță 

Cristian Vasile 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

 

4.1. Scopul procedurii:  

Stabileşte în mod unitar în cadrul institutiei modul de organizare si evidenta a activitatilor 

cadastrale si agricole. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedura are aplicare directă în activitatea de evidenta cadastrala efectuata de 

Compartimentul Cadastru. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Compartimentul de cadastru şi agricultură au următoarele atribuţii principale:  

a. participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei, oraşului sau 

municipiului şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne; 

b. efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de 

comisiile locale de aplicare a legii fondului funciar; 

c. întocmesc fişele de punere în posesie; 

d. constituie şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora; 

e. constituie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat; 

f. delimitează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al localităţilor; 

g. fac propuneri şi avizează proiectele de organizare şi funcţionare a exploataţiilor agricole şi aplică 

în teren elementele necesare pentru funcţionarea acestora - proiectarea şi amenajarea reţelei de 

drumuri şi de alimentare cu apă, de irigaţii; 

h. urmăresc modul în care deţinătorii de terenuri asigură cultivarea acestora; 

i. furnizează date pentru completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol; 

j. acordă consultanţă agricolă, urmăresc aplicarea tehnologiilor adecvate şi iau măsuri de protecţie 

fitosanitară; 

k. acordă consultanţă în domeniul zootehniei şi asigură operaţiunile de însămânţare artificială; 

l. iau măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii animalelor şi asigură efectuarea tratamentelor în cazul 

îmbolnăvirilor; 

m. întocmesc documentaţiile necesare pentru acordarea de sprijin producătorilor agricoli, în 

condiţiile prevăzute de lege, şi urmăresc realizarea acestor acţiuni. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

1. Compartimentul Contabilitate; 

2. Registrul Agricol; 
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3. Secretar Comuna; 

4. Urbanism și amenajarea teritoriului. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

1. Compartimentul Contabilitate; 

2. Compartimentul Impozite si taxe; 

3. Registrul Agricol; 

4. Urbanism și amenajarea teritoriului; 

5. Stare cvilă; 

6. Compartimentele de specialitate din cadrul primăriei; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

 

6.2. Legislaţia primară: 

1. Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

2. Legea 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

3. OG 13 / 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru 

cadastru şi agricultură; 

4. Legea nr. 7 / 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările și modificărle 

ulterioare; 

5. Legea nr. 18 / 1991 a fondului funciar republicată; 

6. Legea nr. 1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 

celor forestiere; 

7. OUG 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 

8. Legea nr. 554 / 2004 privind contenciosul administrativ; 

9. Codul Civil; 

10. HG nr. 890 / 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile 

şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a 

modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a 

proprietarilor; 

11. Legea nr. 247 / 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 

adiacente; 

12. Legea nr. 165 / 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 

cu completările și modificărle ulterioare; 

13.  Ordin nr. 819 / 2016 privind aprobarea Procedurii și a modalității de alocare a sumelor, precum 

și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de 

înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ – teritoriale 
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14. Ordin nr. 979 / 2016 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice 

de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. 

- Hotărâri ale consiliului local, Hotărâri ale comisiei Județene de aplicare a Legilor fondului funciar. 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri  

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E Elaborare 

V Verificare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 

Acp Alte compartimente; 

Scr Secretar 

CLFF Comisia locală de fond funciar 

FF Fond funciar 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

 Prezenta instrucţiune stabileşte în mod unitar în cadrul institutiei modul de organizare si evidenta 

a activitatilor cadastrale si agricole. 

 
 
 
8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

Nr. crt. Denumire document 

1 Acte de stare civila 

2 Sentinte Civile definitive si irevocabile 

3 Raportul de expertiza la baza Deciziei sau Sentintei civile 

4 Hotarare Comisia Judeteana de Fond Funciar 

5 Validari Prefectura 

6 Planul parcelar al amplasamentului 

7 Planul de incadrare in zona al amplasamentului 

8 Declaratii notariale 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Toate documentele sunt consfințesc dreptul de proprietate / succesiune / moștenire, etc. 

după caz. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Documente primare sunt depuse de solicitanți la registratura primăriei. Ele sunt direcționate 

către compartimentul cadastru și agricultură din cadru primăriei, urmându-și procedura în functie de 

situație (primire documente, analiză documente, solicitări de clarificări, emiterea documentelor 

specifice pentru fiecare activitate, aprobarea / avizarea acestora de către persoanele abilitate).   
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8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : hărţi, registrul agricol, registru de evidenţă a ofertei, calculatoare, 

internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

      Compartimentului Cadastru analizeaza si redacteaza o serie de raspunsuri la adresele venite 

din partea unor institutii, precum si la cererile depuse de catre cetateni. 

 

Contribuabilii pot solicita, reclama, diverse probleme în cererile lor, cum ar fi : 

 solicitare punere în posesie; 

 solicitare planuri parcelare; 

 solicitare adeverinţă identificatori cadastrali corecţi; 

 solicitare copie Registre Agricole din perioadele de referinţă pentru punerile în posesie respectiv 

perioadele 1956-1958 şi 1959-1963; 

 reclama diverse probleme întampinate la proprietăţile detinute privitoare la tulburarea de 

posesie. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 

1. Solicitare punere în posesie.  

Pentru soluţionarea acestor cereri parcursul acestora este: Petentul depune cererea la 

Registratura, primarul o repartizeaza către Comisia locală de fond funciar, respectiv Secretarul 

Comunei, si se prezinta spre analiza în şedinţa de fond funciar, ulterior fiind repartizată 

Compartimentului cadastru spre soluţionare daca secretarul comunei nu formulează răspunsul (sunt 

situaţii în care pentru solicitările pentru punere în posesie a persoanelor validate la anexa 2b – constituire 

- răspunsul este formulat de secretar). 
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Cererea cu numarul de înregistrare de la Registratura este inregistrata în registrul special al 

Compartimentului cadastru.  

În funcţie de rezoluţia dată în cadrul şedinţei de fond funciar, în situația în care cererea nu este 

clară şi se hotărăşte în unanimitate de către membrii comisiei „de analizat dosarul” atunci următorul pas 

este de a începe procedura clasică de verificare a unei persoane pentru punerea în posesie, procedură ce 

se va regăsi aproximativ pe tot parcursul acestei proceduri de lucru.  

a. se fac copii xerox de pe următoarelor documente referitoare la persoana solicitantă sau după caz 

a autorului moştenitorilor ce au formulat cererea :  

 R.A. din perioadele 1956-1958 respectiv 1959-1963 dar dacă este cazul şi situaţia nu este 

clară se ia în considerare si R.A. din perioada 1951-1955; 

 cererea de intrare în CAP; 

 cereri formulate în temeiul Legilor Fondului funciar, acestea fiind disponibile din arhiva 

instituţiei în copie doar pentru Lg.18/1991 şi 1/2000; 

 validări dacă există la cele 3 legi ale fondului funciar; 

 titluri de proprietate emise în beneficiul persoanelor solicitante sau a autorilor acestora. 

b. Odată colectate aceste documente începe prelucrarea datelor, în funcţie de ce suprafaţă de teren 

avea autorul X la momentul anilor 1959-1963 (perioada colectivizării) şi de suprafaţa cu care 

acesta a intrat în G.A.S, G.A.C. s-au emis validările pe anexe.  

Atunci cînd se începe calculul suprafeţelor de teren ale unei persoane se judecă astfel: dacă din 

1991 şi pînă la momentul formulării cererii nu s-au emis titlu de proprietate atunci persoanei solicitante 

i se va transmite prin poştă răspuns pentru a se prezenta la Compartimentul cadastru în vederea stabilirii 

unei date pentru deplasarea în teren a personalului din cadrul compartimentului pentru a putea fi 

măsurată cu ajutorul GPS-lui suprafaţa de teren deţinută de acesta.  

 În urma prelucrării datelor colectate de pe teren i se va întocmi persoanei procesul verbal de 

punere în posesie în limita validării şi nu peste acesta, chiar dacă solicitantul deţine mai mult teren. 

 Dacă în intervalul de timp 1991-2012 pe numele solicitantului sau a autorului acestuia au mai 

fost emise titluri de proprietate, atunci se scade din totalul validărilor suma titlurilor de proprietate emise 

şi daca mai există un rest de primit şi persoana deţine terenul atunci se foloseşte procedura anterioară, 

se trimite răspuns acasă pentru deplasare în teren, cu paşii menţionaţi mai sus. 

 Dacă persoana solicitantă a luat tot terenul conform validărilor şi a Registrului Agricol, atunci i 

se va răspunde că nu mai este îndreptăţit să fie pus în posesie. 
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 Toate aceste răspunsuri se fac în dublu exemplar. Unul se trimite solicitantului iar celălalt 

rămane la Registratura împreună cu cererea în original. Înainte de-a fi trimisă la Registratura se face o 

copie la cerere şi raspuns care va rămane la Compartimentul cadastru pentru dosarul în lucru sau după 

caz pentru arhiva cu corespondenţa cu cetăţenii. 

 

2. Solicitare planuri parcelare. 

 Aceste solicitări au de regulă la bază titlurile de proprietate. Există situaţii în care pentru unele 

tarlale ale comunei nu există asemenea planuri, şi atunci solicitantului i se răspunde că nu deţinem 

planurile solicitate. Pentru situaţiile în care ele există, se face copie după zona de interes, conform 

actului de proprietate cu vecinătăţile sale şi se semnează de către specialistul în cadastru şi se vizeaza 

de catre primar. Planurile parcelare se depun de catre Compartimentul Cadastru la Registratura de unde 

vor fi ridicate de către solicitant.  

 

3. Solicitare adeverinţă identificatori cadastrali corecţi.  

Aceste adeverinţe vin în ajutorul celor care întâmpină dificultăţi în momentul în care doresc să 

îşi intabuleze imobilele la OCPI . Există o serie de tarlale pe raza comunei care, la momentul emiterii 

titlurilor de propreiatet, în special din primii ani de după 1989, au trecute nr. de parcelă greşite. Astfel, 

la solicitarea cetăţenilor se eliberează aceste adeverinţe cu nr. corect de parcelă.  

 

4. Solicitare copie Registre Agricole din perioadele de referinţă pentru punerile în posesie 

respectiv perioadele 1956-1958 şi 1959-1963.  

Dat fiind faptul că registrele agricole din perioadele mai sus menţionate se află la 

Compartimentul cadastru, atunci când există solicitări în acest sens, se eliberează copii după matricola 

autorului, în condiţiile în care solicitantul face dovada că este moştenitor al acestuia sau după caz, acesta 

este în viaţă şi cere în nume propriu. Se aplică ştampila „conform cu originalul” şi se semnează de catre 

persoana responsabila din cadrul compartimentului. Pe lângă copii după R.A. pot exista solicitări cu 

privire la anexele de validare, cereri de intrare în CAP, etc. Odată efectuată copia documentului se 

întocmeşte un răspuns la cerere prin care i se comunică solicitantului că i se ataşează copie a ceea ce a 

solicitat.  
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5. Răspunsuri către instituţii 

     Sunt instituţii cu care se poartă corespondenţă, dintre acestea cele mai importante sunt de 

menţionat Instituţia Prefectului, OCPI, ADS şi după caz Tribunal, Judecătorie, Secţii de Poliţie, alte 

primării comunale, primăria Municipiului, etc. 

 Referitor la Instituţia Prefectului de regulă corespondenţa se poartă pe marginea petiţiilor 

cetăţenilor acestei comune şi numai cu privire la punerile în posesie sau reconstituirea dreptului de 

proprietate. Se răspunde în termenul legal de 30 de zile în urma analizării a ceea ce reclamă penteţii la 

această instituţie.  

 Pentru cetăţenii care au ajuns în instanţă pentru a-şi câştiga dreptul de proprietate se întocmeşte 

referat către comisia judeţeană de fond funciar pentru a lua act de dispozitivul respectivelor sentinţe sau 

decizii civile şi a le încadra pe anexe de validare. 

 Către OCPI se formulează cereri prin care solicităm documentaţiile care au stat la baza emiterii 

unor titluri de proprietate. Tot de la OCPI se solicită inventarul de coordonate pentru anumite 

documentaţii cadastrale ce sunt necesare în vederea clarificării situaţiei anumitor proprietăţi intabulate 

anterior. 

 Corespondenţa de bază purtată cu OCPI este cea cu privire la procesele verbale de punere în 

posesie, de pe urma cărora rezulta titlurile de propeitate. Se întamplă ca unele dintre acestea să fie 

respinse de către Oficiu pe diverse motive, prin urmare este returnată documentaţia pentru a se efectua 

modificările necesare, si astfel se redepune cu un alt număr de înregistrare. 

 

6. Întocmirea fişelor de punere în posesie 

 La solicitarea cetatenilor inginerul de cadastru prelucreaza masuratorile efectuate in teren. După 

ce s-a analizat dosarul şi s-a stabilit validarea în baza căreia se va face fişa şi legea la care respectiva 

validare a fost emisă, se intocmeste fişa conform schiţelor cu nr. de tarla, nr. de parcelă, suprafaţa şi 

categoria de folosinţă a terenurilor identificate, numele persoanei sau persoanelor ce vor apărea pe faţa 

titlurile de proprietate, când acesta va fi emis de către OCPI .  

 Dupa completarea procesului verbal de punere în posesie, se face adresa de înaintare către OCPI 

cu documentele în suport: Procesul verbal de punere în posesie nr.”n”; anexa de validare, hotărârea de 

comisie judeţeană dacă a fost validat la Legea 247 / 2005 sau, există cazuri când se emit titluri de 

proprietate în urma unor Sentinţe sau Decizii Civile prin urmare vor fi ataşate şi acestea împreună cu 

Hot. Comisiei judeţene în care s-a luat act de Sentinţă sau de Decizie fiind înscrişi petenţii pe anexe de 
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validare 2a, 3, ş.a.m.d.; planurile parcelare, de încadrare în tarla, planşe PUG daca e cazul vizate de 

ing.cadastru şi primar, copie conform cu originalul după actele de stare civilă –certificate de deces dacă 

e cazul, C.I., certificate de naştere, certificate de căsătorie, procură autentificată, după caz. 

 

7. Ţinerea evidenţei anexelor din gestiunea compartimentului cadastru, eliberarea de copii 

de pe anexe, eliberarea de copii după hotărârile din evidenţa compartimentului cadastru. 

Eliberarea de copii de pe anexe 

 Contribuabililor li se eliberează copii după anexele de validare în condiţiile în care fac dovada 

cu acte de stare civilă că sunt rude cu autorul validat sau este chiar persoana în cauză cea care solicită. 

 

 Ţinerea evidenţei anexelor din gestiunea compartimentului cadastru 

 Dat fiind faptul că nu s-au emis încă pentru toate cererile formulate la Lg. 247 / 2005 hotărâri 

de comisie judeţeană de validare sau invalidare a acestora, procesul de actualizare este în plină 

desfăşurare. Pe de altă parte, s-a făcut menţiunea anterior că unele persoane au ajuns în instanţă şi ca 

atare respectivele hotărâri judecătoreşti trebuie încadrate de către comisia judeţeană pe o anexă de 

validare. Odată emisă hotârea, este comunicată primăriei, înregistrată, trecută prin şedinţa comisiei 

locale şi apoi repartizată Compartimentului cadastru, unde este ataşată celorlalte hotărâri, trecută pe 

OPIS cu nr. crt. aferent. 

 

     Eliberarea de copii după hotărârile din evidenţa compartimentului cadastru 

 Atunci când acestea sunt solicitate, se pun la dispoziţia solicitantului. De regulă sunt solicitate 

de către compartimentul juridic pentru dosarele deschise pe rol instanţelor, sau cînd se ia în lucru un 

dosar şi este la mijloc o asemenea hotărâre. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Secretar Primar Arhiva 

1 Cadastru E V  Ap Ah 

2 Registrul Agricol  V Ap  

3 Impozite şi taxe  V Ap  

4 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

 

 

STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR 

 

 

P.O. CAD. 02 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

Data 

 

Semnatura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat 
Săvuță Cristian 

Vasile 
Responsabil 16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 
Comisie 

SCIM 
16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei 

procedurii operationale  

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 Cadastru Responsabil 

Săvuță 

Cristian 

Vasile 

 

 

Musteață 

Cristian 

Ștefan 

16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 Cadastru Responsabil 

Săvuță 

Cristian 

Vasile 

 

 

Musteață 

Cristian 

Ștefan 

16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Procedura descrie activităţile desfăşurate în cadrul comisie locale pntru stabilirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ. 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Obiectivul general al activității îl constituie stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, 

din intravilanul și extravilanul comunei. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura este aplicabilă de comisia locală, care preia și analizează cererile depuse în 

conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

agricole și celor forestiere 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată - activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la 

activitatea de comisiei locale, având ca scop aplicarea prevederilor legale în materie de proporietate. 

  

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi / sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

- Compartimentele implicate în derularea operaţiunilor :  

- Compartimentul Urbanism / amenajarea teritoriului; 

- Compartiment Registrul Agricol; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură; 

- Compartimentul Secretariat. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea 1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și 

celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii 

nr. 169/1997, cu completările și modificările ulterioare; 

- Legea 247 / 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele 

măsuri adiacente, cu completările și modificările ulterioare; 

- HG 890 / 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile 

și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea 

în posesie a proprietarilor, cu completările și modificările ulterioare; 

- Legea 165 / 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 

România, cu completările și modificările ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărâri ale Consiliului local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

 În funcție de destinație, terenurile sunt:  

a. terenurile cu destinație agricolă, și anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, 

livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantațiile de hamei și duzi, pășunile, fânețele, 

serele, răsadnițele și altele asemenea - cele cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din 

amenajamentele silvice, pășunile împădurite, cele ocupate cu construcții și instalații 

agrozootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice 

și de exploatare agricolă, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor 

producției agricole și terenurile neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru 

producția agricolă; 

b. terenuri cu destinație forestieră, și anume: terenurile împădurite sau cele care servesc 

nevoilor de cultură, producție ori administrare silvică, terenurile destinate împăduririlor 

și cele neproductive - stâncarii, abrupturi, bolovănișuri, râpe, ravene, torenți - dacă sunt 

cuprinse în amenajamentele silvice; 

c. terenuri aflate permanent sub ape, și anume: albiile minore ale cursurilor de apă, 

cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenție, fundul apelor maritime interioare și 

al mării teritoriale; 

d. terenuri din intravilan, aferente localităților urbane și rurale, pe care sunt amplasate 

construcțiile, alte amenajări ale localităților, inclusiv terenurile agricole și forestiere; 

e. terenuri cu destinații speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, 

feroviare, navale și aeriene, cu construcțiile și instalațiile aferente, construcții și instalații 
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hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice și gazelor naturale, de 

telecomunicații, pentru exploatările miniere și petroliere, cariere și halde de orice fel, 

pentru nevoile de apărare, plajele, rezervațiile, monumentele naturii, ansamblurile și 

siturile arheologice și istorice și altele asemenea. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E Elaborare 

V Verificare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 

Acp Alte compartimente 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

 În scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii 

efective a terenurilor celor îndreptățiti și eliberării titlurilor de proprietate, în fiecare comună, oraș sau 

municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului, o comisie condusă de primar. Aceste comisii 

comunale, vor funcționa sub îndrumarea unei comisii județene, numită prin ordinul prefectului și 

condusă de acesta. 

 

 Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezintă 

informații de interes public și sunt deschise liberului acces al cetățenilor. Asigurarea accesului la aceste 

informații de interes public se face în condițiile și potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public.  

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- Stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană 

îndreptățită, personal sau prin mandatar; 

- Documentații specifice comisiei locale; 

- Titluri de proprietate; 

- Alte documente. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

- Cererea, împreună cu actele anterior, se depune la consiliul local în a cărui rază teritorială 

este situat terenul, fie personal, fie prin poștă, înăuntrul termenului prevăzut de lege. În cazul 

în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original și 

câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile 

acestora. 

- În vederea atribuirii în proprietate pentru fiecare familie stabilită de comisia locală se 

întocmește o documentație care conține hotărârea comisiei comunale, consemnată într-un 

proces-verbal, schița topografică a terenului propus pentru împroprietărire, cu menționarea 

suprafeței totale și pe categorii de folosință, precum și cererea celui în cauză. Suprafețele 
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atribuite în proprietate se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 15. Pe baza titlului de 

proprietate proprietarul are obligația să se înscrie cu suprafața respectivă în cadastrul 

funciar, în registrul agricol și, după caz, în cartea funciară și la organul financiar local. 

- Pe baza documentațiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, 

planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie și schițele terenurilor, comisia 

județeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20.  

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

 După definitivarea tabelelor prevăzute în anexele nr. 2 - 20 și după aprobarea lor prin proces-

verbal de către comisia comunală, acestea vor fi afișate în loc vizibil la sediul consiliului local pentru 

luarea la cunoștință de către cei interesați. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu mențiunea 

datei afișării. 

 

 Persoanele care nu au domiciliul în localitatea respectivă vor fi înștiințate de către comisia locală 

prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

 

 Comisia comunală, imediat după expirarea termenelor de contestare, va înainta documentația 

comisiilor județene. 

 

 Comisia județeană va analiza propunerile primite de la comisia comunală, privind modul de 

respectare a prevederilor legii în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate, precum și contestațiile 

celor care s-au considerat nemulțumiți de modul de stabilire a dreptului de proprietate de către comisia 

comunală. După analizare comisia județeană, prin hotărâre, va soluționa, contestațiile, va valida sau va 

invalida propunerile, în termen de 30 zile de la primire, și le va transmite prin delegat, în termen de 3 

zile, comisiilor locale, care le vor afișa imediat la sediul consiliului local și vor comunica sub semnătură 

persoanelor care au formulat contestații hotărârea comisiei județene. 

 

 Hotărârile de validare ale comisiei județene vor cuprinde, atunci când sunt aplicabile dispozițiile 

art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii foondului funciar nr. 

18/1991, cu modificările și completările ulterioare, un articol distinct prin care se constată trecerea 

suprafeței supuse restituirii din domeniul public în domeniul privat al statului sau al localităților și 
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punerea sa la dispoziție comisiei locale în vederea punerii în posesie. Atunci când retrocedarea este 

solicitată în numele unei persoane juridice, alta decât formele asociative prevăzute la art. 26 din Legea 

nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, la cerere se vor atașa dovezi care să ateste că 

aceasta este continuatoarea sau succesoarea fostului proprietar: hotărâri judecătorești sau, în completare, 

alte dovezi. De la data comunicării sub semnătură persoanele nemulțumite pot face plângere împotriva 

hotărârii comisiei județene la judecătorie în termen de 30 de zile. 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : hărţi, fotografii, arhivă, calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Comisia comunală, se constituie prin ordin al prefectului și sunt formate din:  

a) primar - președintele comisiei; 

b) viceprimarul, iar în cazul municipiilor reședință de județ, viceprimarul desemnat de consiliul 

local; 

c) secretarul unității administrațiv-teritoriale - secretarul comisiei; 

d) un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, 

îmbunătățiri funciare sau un specialist în cadastru general, de regulă din cadrul serviciilor 

comunitare pentru cadastru și agricultură; 

e) un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanță 

agricolă sau din aparatul de specialitate al consiliului local; 

f) un jurist din sistemul de organizare a agriculturii și dezvoltării rurale sau din aparatul de 

specialitate al instituției prefectului ori al autorităților administrației publice locale; 

g) șeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia; 

h) 2 - 4 reprezentanți ai foștilor proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat 

terenuri în termenul legal, în funcție de mărimea comunei, .  
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Comisia comunală, își desfășoară activitatea în plen, în prezența majorității membrilor acestora, 

cu prezența obligatorie a primarului sau, după caz, a viceprimarului. Lucrările de secretariat ale comisiei 

locale se asigură de secretarul unității administrativ-teritoriale. Fiecare membru are un singur vot. În 

caz de paritate de voturi, votul președintelui decide. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Comisia comunală au următoarele atribuții principale:  

a. preiau și analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu excepția celor 

formulate de comune, orașe sau municipii; 

b. verifică în mod riguros îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și (5) din Legea 

nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 6 din 

Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relațiile și datele 

necesare; 

c. stabilesc mărimea și amplasamentul suprafeței de teren, pentru care se reconstituie dreptul 

de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente și consemnează 

în scris acceptul fostului proprietar sau al moștenitorilor acestuia pentru punerea în posesie 

pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane; 

d. completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele 

fizice și juridice îndreptățite; 

e. primesc și transmit comisiei județene contestațiile formulate de persoanele interesate; 

f. întocmesc situații definitive, potrivit competențelor ce le revin, privind persoanele fizice și 

juridice îndreptățite să li se atribuie teren, cu suprafața și amplasamentele stabilite, conform 

planului de delimitare și parcelare întocmit; 

g. întocmesc situații cu titlurile de proprietate eliberate în condițiile art. 27 alin (2)2 din legea 

nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazurile în 

care proprietarii renunță la titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate și înaintează 

comisiei județene propuneri de revocare a acestor titluri; 
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h. înaintează și prezintă spre aprobare și validare comisiei județene situațiile definitive, 

împreună cu documentația necesară, precum și divergențele produse și consemnate la nivelul 

acestor comisii; 

i. pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptățite să primească terenul, 

completează fișele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia județeană 

a propunerilor făcute, și le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competențelor ce le 

revin; 

j. analizează lunar evoluția cauzelor în justiție în care comisia locală este parte și în funcție de 

aceasta hotărăște și propune organului competent poziția procesuală pentru termenele 

următoare; 

k. sesizează organele competente pentru sancționarea membrilor comisiei, când este cazul; 

l. identifică terenurile atribuite ilegal și sesizează primarul, care înaintează sub semnătură 

acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 

169/1997 cu modificările și completările ulterioare; 

m. exercită orice alte atribuții ce le revin potrivit prevederilor legale și prezentului regulament. 

 

 

STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR 

 Lucrările privind stabilirea dreptului de proprietate pentru foștii membri ai cooperativelor 

agricole de producție și pentru celelalte persoane prevăzute de lege se desfășoară de comisia comunală, 

luându-se în considerare suprafața terenurilor aduse în cooperative, preluate de acestea în baza unor legi 

speciale, sau în orice alt mod de la membrii cooperatori. Suprafața adusă în cooperativă este cea care 

rezultă din actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul 

agricol de la data intrării în cooperativă, evidențele cooperativei sau din orice alte probe, inclusiv 

declarații ale martorilor. 

 

 În baza prevederilor art. 23 și 24 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, terenurile atribuite din intravilanul localităților pentru construcția de locuințe și 

anexe gospodărești, se înscriu în proprietatea deținătorilor actuali, în limita suprafețelor primite în acest 

scop de la fostele cooperative agricole de producție sau de la fostele consilii populare. 
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  Foștii proprietari sau moștenitorii acestora vor fi compensați cu o suprafață de teren echivalentă 

valoric din terenurile intravilane sau, în lipsă, extravilane, ce au aparținut deținătorilor specificați 

anterior sau ascendenților acestora, din rezerva comisiei locale sau, după caz, din terenul proprietate 

privată a comunei, acceptată de foștii proprietari sau de moștenitorii acestora. 

 

 Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată 

de fiecare persoană îndreptățită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulți moștenitori cererea se 

poate face și în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei. 

  

 În cerere se vor menționa următoarele date și elemente: numele și prenumele solicitantului și ale 

părinților, calitatea, gradul de rudenie, suprafața de teren la care se socotește îndreptățit, precum și orice 

alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii. 

 La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, 

dacă există; în toate cazurile, certificat de naștere, certificat de deces al autorului, în cazul moștenitorilor, 

precum și orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat. Totodată la 

cerere se va anexa declarația prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Cererea, împreună cu actele anterior, se depune la consiliul local în a cărui rază teritorială este 

situat terenul, fie personal, fie prin poștă, înăuntrul termenului prevăzut de lege. În cazul în care cererea 

se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original și câte o copie xerox, semnată 

pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora. 

 

 Stabilirea suprafeței de teren din intravilan și extravilan, adusă în cooperativă de membrii 

cooperatori sau, după caz, preluată de cooperativă în orice mod, se face conform prevederilor art. 8 din 

Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suprafețele de teren se înscriu 

în anexa nr. 1. 

  

 Stabilirea dreptului de proprietate pentru foștii cooperatori, în viață la momentul intrării în 

vigoare a legii, se face pe numele persoanelor îndreptățite, iar pentru cooperatorii decedați, pe numele 
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moștenitorilor. Când sunt mai mulți moștenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele 

tuturor moștenitorilor. 

 

 În situația în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe 

categorii de moștenitori, cererile moștenitorilor legali vor fi luate în considerare, prin excludere, în 

următoarea ordine de preferință:  

a. cele ale descendenților direcți (copii, nepoți, strănepoți), singuri sau în concurs cu soțul 

supraviețuitor, excluzându-i pe toți ceilalți moștenitori; copiii îi exclud pe nepoți și aceștia 

pe strănepoți, în afară de cazul în care nepoții sau, după caz, strănepoții vin la moștenire în 

locul părintelui decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală; 

b. cele ale colateralilor privilegiați (frați, surori și descendenții acestora - copiii și nepoții 

acestora) și ale ascendenților de gradul I (părinți), împreună sau singuri și, după caz, în 

concurs cu soțul supraviețuitor, excluzându-i pe ceilalți moștenitori de grad mai îndepărtat; 

frații și surorile îi exclud pe descendenții lor; aceștia din urmă pot veni la moștenire în locul 

tatălui sau al mamei (frate sau soră) în cazul în care aceștia au decedat anterior autorului 

succesiunii, prin reprezentare legală; 

c. cele ale ascendenților de gradul II (bunici), singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor; 

d. cele ale colateralilor de gradul III (unchi, mătuși), excluzându-i pe ceilalți moștenitori de 

grad mai îndepărtat, singuri sau, după caz, în concurs cu soțul supraviețuitor; 

e. cele ale moștenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocație 

succesorală, singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor.  

  

 Soțul supraviețuitor vine singur la moștenire dacă nu există nici unul dintre gradele de 

moștenitor prevăzute mai sus. 

 

 În cazul în care există moștenitori testamentari care formulează cereri, ei vor fi trecuți, de 

asemenea, în titlul de proprietate împreună cu ceilalți moștenitori legali care au vocație, potrivit 

documentelor prezentate, urmând ca raporturile dintre ei să fie soluționate potrivit dreptului comun. 
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 Foștii membri cooperatori, în viață, fie că au adus sau nu au adus terenuri în cooperativă, sunt 

înscriși cu suprafața stabilită de comisie în tabelele cuprinse în anexele nr. 2a) și 2b), iar moștenitorii 

cooperatorilor decedați sunt înscriși cu suprafața stabilită în tabelul prevăzut în anexa nr. 3. 

  

 La cererea proprietarilor sau a moștenitorilor prevăzuți la art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisiile locale înaintează comisiilor județene, 

în termen de 15 zile de la data înregistrării cererilor, planurile parcelare și procesul-verbal de punere în 

posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate, însoțite de un extras de carte funciară.  

  

 În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate altor persoane pe vechile amplasamente ale 

foștilor proprietari, care, anterior emiterii acestor titluri, au primit adeverințe de proprietate și se afla în 

posesia terenurilor, în condițiile art. 27 alin. (2)2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, comisia județeană va revoca titlurile de proprietate emise abuziv și va elibera 

titluri de proprietate persoanelor îndreptățite. Pentru a proceda la aceasta comisia va solicita biroului de 

cadastru și publicitate imobiliară informații cu privire la actele juridice înregistrate în cartea funciară cu 

privire la acel teren. Birourile de cadastru și publicitate imobiliară vor furniza aceste informații în 

maximum 20 de zile. Cererile celor în drept vor fi soluționate de către comisia județeană în termen de 

30 de zile de la înregistrare.  

  

  Persoanele decorate cu titlurile “Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul” și “Mihai Viteazul cu 

Spade”, care au optat și li s-a atribuit la data împroprietăririi teren arabil, precum și, după caz, 

moștenitorii lor, cu excepția celor care l-au înstrăinat, se înscriu cu suprafața stabilită de comisie în 

tabelul prevăzut în anexa nr. 4. 

  

 Veteranilor de război prevăzuți în Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și categoriilor de persoane prevăzute la art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, li se atribuie, în condițiile legii, în proprietate 

terenuri din extravilan sau, după caz, în intravilan, aflate la dispoziția comisiei locale și se înscriu în 

tabelul prevăzut în anexa nr. 5. 
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  Persoanelor fizice cu domiciliul în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de 

producție sau, după caz, moștenitorilor acestora, ale căror terenuri sunt comasate în actualul perimetru 

al cooperativei și nu au fost compensate cu alte terenuri, li se restituie la cerere terenurile pe vechile 

amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane și vor fi înscrise în tabelul prevăzut 

în anexa nr. 6. Dacă terenurile au fost atribuite în mod legal acestea vor putea primi teren pe alt 

amplasament sau despăgubiri. 

  

 În localitățile cu cetățeni români aparținând minorității germane sau în cele în care locuiesc 

persoane care au fost deportate ori strămutate, deposedate de terenuri, se vor atribui în proprietate, la 

cerere, cu prioritate acestora sau moștenitorilor lor, terenuri, în condițiile prevăzute la art. 17 din Legea 

nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în 

anexa nr. 7. 

  

 Persoanelor care nu au calitatea de cooperator, dar care au lucrat ca angajați în ultimii 3 ani în 

cooperativa agricolă de producție sau în asociații cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafața de 

teren în proprietate din terenurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, dacă fac dovada că sunt stabilite în localitate sau dacă declară în 

scris că nu dețin în proprietate alte terenuri. Aceste persoane vor primi terenuri după finalizarea 

reconstituirii dreptului de proprietate dacă mai există terenuri disponibile; persoanele și suprafața 

stabilită de comisie se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8a). În același mod se procedează și în cazul 

persoanelor care au fost deportate și nu beneficiază de dispozițiile art. 14 - 16 din Legea nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8b). 

  

 Pentru determinarea suprafețelor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform 

prevederilor art. 14 - 16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

comisia va însuma suprafețele propuse a se atribui, înscrise în tabelele prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 

3, 4, 5, 6, 8b), iar suprafața rezultată va fi echivalată cu suprafața cooperativei înscrisă în cadastrul 

funciar general la data de 1 ianuarie 1990. În situația în care rezultă o rezervă de teren, comisia va stabili 

atribuirea acesteia în proprietatea persoanelor îndreptățite prevăzute de lege, care nu au primit teren pe 

amplasamentul inițial, din aceeași localitate sau din alte localități. După validarea cererii de reconstituire 
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de către comisia competentă, terenurile acestea vor fi puse la dispoziția comisiei care efectuează punerea 

în posesie. 

  

  Personalul de specialitate care și-a desfășurat activitatea în unitățile agricole cooperatiste 

desființate sau reorganizate în societăți comerciale, prevăzute la art. 118 din Legea nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, căruia i se atribuie teren cu prioritate în 

proprietate, conform art. 19 alin. (1) ori art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare se înscrie în tabelul prevăzut în anexa nr. 9. 

 

 Familiile cărora urmează să li se atribuie teren în localitățile cu excedent de suprafață agricolă 

și cu deficit de forță de muncă, conform art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificări și 

completări, după finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele îndreptățite, se 

înscriu cu suprafețele stabilite în tabelul prevăzut în anexa nr. 10 a). 

 Familiile din alte localități din cadrul județului ori din alte județe, cărora urmează să li se atribuie 

teren în condițiile art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 10 b). În acest scop comisiile județene vor aduce la cunoștință 

prin mass-media suprafețele de teren agricol ce constituie excedent. 

  

  Suprafețele de teren stabilite conform art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, pentru parohiile, schiturile și mănăstirile din mediul rural se înscriu în tabelul 

prevăzut în anexa nr. 11. 

  

 Terenurile proprietatea membrilor asociațiilor de tip privat cu personalitate juridică, cu excepția 

asociațiilor cu profil zootehnic care se vor înființa, conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12a). După stabilirea 

suprafeței ce revine fiecărui titular și validarea de către comisiile județene a opțiunii lor potrivit 

prevederilor art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare vor fi 

puși în posesia terenurilor, grupat în cadrul asociației. 

 

  Pentru asociațiile de tip privat cu personalitate juridică de profil zootehnic, care se înființează 

conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare terenurile 
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necesare bazei furajere se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12b), urmând ca la punerea în posesie 

să se procedeze potrivit prevederilor alin. (1). 

  

 Terenurile care devin proprietatea societăților comerciale pe acțiuni înființate conform 

prevederilor art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin 

reorganizarea asociațiilor intercooperatiste sau de stat și cooperatiste, se înscriu în tabelul prevăzut în 

anexa nr. 12c). 

  

 Terenurile cu vegetație forestieră - păduri, zăvoaie, tufărișuri, pășuni împădurite - care au 

aparținut persoanelor fizice se restituie, la cerere, foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, într-o 

suprafață egală cu cea trecută în proprietatea statului, și se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 13. 

 

 În paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevăzute de lege comisia 

comunală, vor stabili suprafața izlazurilor comunale care se formează din suprafața izlazului aflat în 

prezent în administrarea consiliilor locale, din suprafața provenită din izlazul care a fost dat în folosință 

unor cooperative agricole de producție prevăzute la art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și din suprafața provenită din izlazurile comunale, care 

a fost transmisă unor unități de stat prevăzute la art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. În comunele compuse din mai multe localități suprafața de izlaz 

va fi defalcată pe sate. Aceste terenuri, la propunerea comisiilor comunale, prin ordin al prefectului trec 

în proprietatea privată a comunelor, orașelor sau, după caz, a municipiilor și se înscriu în tabelul 

prevăzut în anexa nr. 14. 

  

 Pentru familiile din zona montană, care se încadrează în prevederile art. 43 din Legea nr. 

18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la consiliile locale se va constitui o 

comisie formată din: primar, secretarul consiliului local, inginerul agronom de la ocolul agricol, 

delegatul comisiei județene pentru zona montană și 5 - 10 gospodari și intelectuali care se bucură de 

prestigiu în localitatea respectivă. Comisia analizează în plen cererile primite și va stabili familiile 

îndreptățite să primească în proprietate terenuri agricole, iar consiliul local va propune prefectului 

emiterea ordinului pentru atribuirea în proprietate a acestor terenuri. 
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 Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi 

speciale, altele decât cele de expropriere, și care se află în administrarea unităților agricole de stat sau, 

după caz, moștenitorii acestora, în conformitate cu art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare devin, la cerere, acționari la societățile comerciale înființate 

conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și 

societăți comerciale, cu modificările ulterioare din fostele unități agricole de stat. Aceste persoane pot 

primi în condițiile art. 42 din Legea nr. 18/1991, republicată, la cerere, o suprafață de 5.000 mp de 

familie, în echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafeței de 5.000 mp de 

familie se face în situația în care proprietarilor sau moștenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafața 

minimă din alte suprafețe de teren, potrivit legii. Numărul de acțiuni primite împreună cu suprafața 

atribuită nu va putea depăși valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil. Persoanele care se 

încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 16. Suprafața de teren până la 

10 ha de familie, transformată în acțiuni proporțional, în echivalent arabil, stabilită în conformitate cu 

prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, va fi retrocedată în natură conform Legii nr. 

1/2000. În cazul în care proprietarii deposedați au deținut suprafețe mai mari, acestora li se vor retroceda 

terenuri până la limita a 50 ha. 

  

  Persoanelor sau, după caz, moștenitorilor acestora, al căror teren agricol, până la intrarea în 

vigoare a legii fondului funciar, era în proprietatea statului și administrarea consiliilor locale, la cerere, 

li se vor restitui terenurile prevăzute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată. Persoanele care se 

încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 17. Pentru suprafața de peste 

10 ha de familie, în echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările 

ulterioare, poate fi restituită în natură diferența până la 50 ha de proprietar deposedat. 

  

 Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosință în echivalent arabil, este prevăzută în 

anexa nr. 18. Echivalentul arabil se aplică și deținătorului terenului din perimetrul căruia se reconstituie 

proprietatea. În cazurile în care echivalarea nu s-a realizat comisiile de fond funciar vor stabili 

diferențele de suprafață pentru care nu s-a reconstituit dreptul de proprietate, iar acestea se vor retroceda 

în condițiile legilor fondului funciar. 
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PUNEREA ÎN POSESIE A PROPRIETARILOR ȘI EMITEREA TITLURILOR DE 

PROPRIETATE  

 Delimitarea și parcelarea pe proprietari se fac pe baza hărților și planurilor de situație la zi din 

cadrul actualei unități administrativ-teritoriale. La parcelarea terenului în sisteme de irigații se va ține 

seama de metoda de udare cu echipamentele existente și de prevederile regulamentelor de exploatare 

pentru utilizarea corectă și rațională a acestora. 

 Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăților se vor lua în 

considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure atât exploatarea agricolă, 

cât și întreținerea lucrărilor hidroameliorative. 

 

 Pe terenurile în pantă, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a 

eroziunii solului existente (terase, banchetă, benzi înierbate, rețeaua de regularizare a scurgerii apei de 

pe versanți, drumuri agricole și alte lucrări). Când nu sunt executate lucrări de combatere a eroziunii 

solului delimitarea parcelelor se va face, pe cât posibil, cu latura lungă în sensul curbelor de nivel, astfel 

încât să permită executarea lucrărilor de pregătire a solului pentru însămânțări, precum și întreținerea 

culturilor prășitoare pe direcția curbelor de nivel, în scopul prevenirii și combaterii eroziunii solului. 

 

 Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptățite, pe bază de măsurători 

topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, de către specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, 

organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare și cadastru general. În situația în care volumul lucrărilor 

depășește posibilitățile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de către 

specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare și 

cadastru general ai agenților economici. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse 

de către comisii, în posesie, provizoriu, cu suprafețele stabilite pe baza hotărârii comisiei județene, până 

la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive și irevocabile. După pronunțarea hotărârii judecătorești, 

punerea în posesie se va face ținându-se seama de dispozițiile acesteia. 

 

 În cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente ale 

proprietarilor deposedați, iar proprietarii vecini recunosc limitele acestor proprietății pe toate laturile, 

comisia locală ia act de recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății, formulată în scris, întocmește 
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planurile parcelare și înaintează în termen de 10 zile documentația comisiei județene sau prefectului 

pentru validare și, respectiv, pentru eliberarea titlurilor de proprietate. Din rezerva constituită potrivit 

legii comisia comunală, vor putea atribui în completare terenuri, dacă din hotărârea judecătorească 

rezultă aceasta. 

 Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în 

anexa nr. 19, și prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează proprietarului 

împreună cu schița terenului. 

 În acest scop autoritățile comunale ale administrației publice locale vor încunoștința în scris, cu 

confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în localitate sau în alte localități și cărora li s-a 

restabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele 

care au domiciliul sau reședința în localitate autoritățile comunale ale administrației publice locale vor 

afișa la sediul lor data punerii în posesie, utilizând totodată orice alte mijloace de comunicare. 

 

 Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate de a se prezenta la data punerii în 

posesie pot împuternici prin procură specială și autentică, cu mențiunea expresă “Pentru punere în 

posesie”, alte persoane, care vor semna procesul-verbal de luare în primire a terenului. La înmânarea 

titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea încunoștințărilor vor fi achitate, pe bază de 

chitanță, de persoanele care primesc titlurile.  

 

 Marcarea parcelelor se face prin țăruși sau borne care se asigură de fiecare proprietar. 

  

 Pe baza documentațiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile 

parcelare, procesele-verbale de punere în posesie și schițele terenurilor, comisia județeană emite titlurile 

de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20.  

 

 Documentațiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reține și se depozitează la arhiva 

oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Formularele cuprinzând titlul de proprietate se tipăresc 

pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor 

tipări prin grija Ministerului Administrației și Internelor și se vor difuza comisiilor județene în funcție 

de necesități. Titlul de proprietate pentru cetățenii în viață se emite persoanelor îndreptățite (soț, soție), 

iar pentru moștenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparținut autorului 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 
CADASTRU / FOND 

FUNCIAR 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
STABILIREA DREPTULUI DE 

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CAD. 02 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

44 

lor, în care se nominalizează toți solicitanții îndreptățiți, urmând ca pentru ieșirea din indiviziune, 

ulterior, aceștia să procedeze potrivit dreptului comun.  

 

 Titlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al instituției prefectului, ca 

secretar, și de directorul general al oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Părțile detașabile ale 

titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, care le vor înscrie în registrul agricol, 

după care le vor înmâna sub semnătură titularilor, iar partea nedetașabilă (cotorul) a titlului de 

proprietate se reține și se depozitează la arhiva oficiului județean de cadastru și publicitate imobiliară. 

 În acest sens comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele și prenumele titularului, 

numărul titlului de proprietate și semnătura primitorului. 

 

 Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie în baza 

prevederilor legilor fondului funciar se vor completa și se vor elibera după pronunțarea hotărârii 

judecătorești irevocabile. 

 

 În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub condiția 

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a a declarației de pierdere sau distrugere, și -

purtării mențiunii “duplicat”, după încunoștințarea scrisă a comisiei județene. 

 

 În situația în care mai rămân terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral și, 

dacă nu vor fi solicitate de către alte comisii locale în baza art. 10 din Regulament, le va preda consiliului 

local în administrare, urmând să fie folosite în conformitate cu prevederile legii. Înscrierea acestor 

suprafețe se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita și va marca pe plan și în teritoriu 

terenurile societăților comerciale, ale asociațiilor de tip privat, izlazurile comunale și terenurile cu 

vegetație forestieră atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condițiile prevăzute de 

lege. Totodată va delimita și va marca pe plan și în teritoriu suprafața ce se va atribui în folosință, care 

se predă consiliului local. 

  

 După punerea în posesie a tuturor proprietarilor oficiul județean de cadastru și publicitate 

imobiliară va redacta un plan de situație cu noua parcelare a teritoriului și cu numerotarea topografică 
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corespunzătoare, în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la acesta, iar unul se predă cu 

proces-verbal consiliului local al comunei.  

 

 Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost 

atribuite legal altor persoane. În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate în termen legal, schița amplasamentului cu terenul deținut sau 

orice alte informații din care să rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat. 

 

 Pentru terenurile agricole comisiile locale împreună cu oficiile județene de cadastru și publicitate 

imobiliară, pe baza analizei documentațiilor prezentate, stabilesc dacă vechiul amplasament nu a fost 

atribuit legal altor persoane și poate fi retrocedat, delimitându-se pe planul de situație terenurile 

solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare. 

 

 Pentru terenurile forestiere comisiile locale vor stabili dacă vechiul amplasament, identificat în 

conformitate cu documentațiile prezentate, nu a fost atribuit legal și poate fi retrocedat. Ocoalele silvice 

sunt obligate să prezinte toate documentele necesare reconstituirii dreptului de proprietate (hărți 

amenajistice, extrase de pe amenajament, etc.) în termen de 5 zile de la solicitarea comisiei locale. 

 

 Comisia de fond funciar va soluționa cererile în următoarea ordine: în primul rând vor fi 

soluționate cererile ce privesc amplasamente pentru care nu s-au eliberat titluri de proprietate altor 

persoane, apoi cererile vor fi soluționate în ordinea primirii lor.  

 

 Comisiile locale vor înregistra într-un registru separat acordurile dintre proprietarii investițiilor 

și foștii proprietari deposedați sau moștenitorii acestora, încheiate în baza art. 4, alin. (1)1 - (1)9 din 

Legea 1/2000, cu modificările și completările ulterioare. În situația prevăzută la art. 4, alin. (1)7 din 

Legea 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, investitorul care a plătit contravaloarea 

terenului foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora va prezenta comisiei de fond funciar dovada 

efectuării plaților (chitanțe, ordine de virament bancar etc). Comisia va verifica dacă au fost îndeplinite 

toate obligațiile prevăzute de acordul încheiat între părți și va emite investitorului un act de confirmare. 

Investitorul își va putea intabula dreptul de proprietate pe baza acordului cu fostul proprietar și a 

confirmării primite de la comisia de fond funciar. 
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  Persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru 

diferența dintre suprafața primită de familie și cea adusă în cooperativa agricolă de producție sau 

preluată prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de 

proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor înscrie în 

anexa nr. 22. 

  

 Persoanelor fizice cărora li s-a validat dreptul de proprietate, pentru care nu există suprafețe de 

teren agricol, reconstituirea li se face în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, 

cu modificările ulterioare, iar în situația în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate 

integral, se vor acorda despăgubiri și se vor înscrie în anexa nr. 23, conform art. 3 alin. (4) din Legea 

nr. 1/2000, cu modificările ulterioare. 

  

  Persoanele cărora li se stabilește dreptul de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 24. 

  

 După analizarea și verificarea cererilor și a actelor doveditoare, conform prevederilor art. 9 alin. 

(5) și ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum 

și ale art. 6 alin. (1), (1)1 și (1)2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, comisia locală va 

completa anexa nr. 24 și o va înainta comisiei județene pentru validare. 

  

 După validarea anexei nr. 24 foștilor proprietari li se reconstituie dreptul de proprietate în 

localitățile în care există terenuri agricole, aflate la dispoziția comisiilor locale, iar în situația în care 

aceste suprafețe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului din același județ sau din județele 

învecinate. În aceste situații se vor elibera titluri de proprietate în condițiile legii. 

 În cazurile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foștilor proprietari 

sau moștenitorilor acestora, în condițiile legii, și se vor înscrie în anexa nr. 23. 

 

  Pentru terenurile foștilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuți la art. 4 alin (1) din 

Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se întocmește anexa nr. 24a. Pentru 
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terenurile foștilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuți la art. 4 alin (1)1 din Legea nr. 

1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se întocmește anexa nr. 24b. Pentru terenurile foștilor 

proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuți la art. 4 alin (1)2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările 

și completările ulterioare, se întocmește anexa nr. 24c. Pentru terenurile foștilor proprietari persoane 

fizice sau juridice prevăzuți la art. 4 alin (1)3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările 

ulterioare, când despăgubirile sunt plătite de investitor, se întocmește anexa nr. 24d. Când despăgubirile 

sunt plătite de stat se întocmește anexa nr. 23. 

  

 În anexa nr. 25 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în 

limita suprafeței de teren agricol de până la 10 ha de familie și li s-a aplicat cota de reducere, care au 

solicitat prin cerere acest drept, potrivit art. 5 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările 

ulterioare. 

  

 În situația în care anumite suprafețe sunt revendicate de doi solicitanți, dintre care unul este 

proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945 - 1990, iar cel de-al doilea 

este persoana care a fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în 

orice mod de cooperativă sau de stat, se vor restitui în natură ambilor solicitanți, în limita resurselor de 

teren existente. Aceste persoane se înscriu în anexa nr. 26. În cazul în care resursele sunt insuficiente, 

se va atribui în natură teren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despăgubit în condițiile legii și 

vor fi înscriși în anexa nr. 23. În cazul lipsei resurselor se acordă despăgubiri, potrivit legii, ambilor 

proprietari și vor fi înscriși în anexa nr. 23. 

  

 Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii nr. 

1/2000, cu modificările ulterioare, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în 

cauză au deja un titlu în condițiile Legii nr. 18/1991; în caz contrar se va emite un singur titlu de 

proprietate pentru întreaga suprafață. 

 

RETROCEDAREA TERENURILOR AGRICOLE  

 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea 

societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu 
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destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare 

și conform art. 9 și 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 

societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu 

destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

626/2001, cu modificările și completările ulterioare, terenurile care fac obiectul retrocedării drepturilor 

proprietarilor, conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii 

nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea 

eliberării titlurilor de proprietate și punerii în posesie a celor îndreptățiți, în cel mult 30 zile de la 

comunicarea hotărârii însoțită de documentația care a stat la baza acesteia. Comisia județeană comunică 

hotărârea și documentația necesară, în termen de 10 zile de la validarea propunerii, comisiei locale de 

fond funciar. 

  

 În anexa nr. 27 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar la societățile 

comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau piscicol în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, 

nemodificată, și cărora li se restituie în natură suprafețe agricole, pe baza documentelor care atestă fosta 

proprietate, în perimetrul acestor societăți. În situația în care li s-a stabilit calitatea de acționar la alte 

societăți comerciale, foste I.A.S., decât acolo unde a fost situat terenul, punerea în posesie se face, în 

funcție de opțiune, pe vechiul amplasament, dacă este liber, iar în situația în care nu este liber, cu acordul 

persoanelor fizice îndreptățite, se stabilește un nou amplasament. 

  

 În anexa nr. 28 se înscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, 

au constituit patrimoniul Academiei Române, universităților și instituțiilor de învățământ superior cu 

profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 

cu modificările ulterioare. 

 Comasările realizate de Agenția Domeniilor Statului conform prevederilor art. 9 alin (4) din 

Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se fac fără a se ține seama de organizarea 

administrativ teritorială, și sunt validate de Comisiile Județene pe raza cărora se află terenurile. 

  

 În anexa nr. 29 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la 

institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și la regiile autonome cu profil agricol 
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sau la societățile naționale cu profil agricol și cărora li se restituie suprafețele de teren agricol, potrivit 

art. 10 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 În anexa nr. 30 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 37-39 din Legea nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate 

pentru terenurile agricole și pentru diferența dintre suprafața primită și cea avută în proprietate, dar nu 

mai mult de 50 ha de proprietar deposedat. În anexa nr. 23 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 

3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu există suprafețe 

de teren agricol pentru restituirea integrală a proprietății, solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda 

despăgubiri. 

  

 În anexa nr. 31 se înscriu persoanele juridice îndreptățite să li se acorde despăgubiri pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care restituirea în natură nu este posibil de realizat, 

conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare. 

  

  În anexa nr. 32 se înscriu structurile reprezentative ale unităților de cult, care dobândesc prin 

reconstituire suprafețe de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23 alin. (1)2 din Legea nr. 1/2000, 

cu modificările și completările ulterioare. 

  

  În anexa nr. 33 se înscriu structurile reprezentative ale unităților de cult cărora li se constituie 

dreptul de proprietate conform alin. (1') al art. 23 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările 

ulterioare. 

  

  În anexa nr. 34 se înscriu unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, 

școlile generale din mediul rural și instituțiile publice de ocrotire a copiilor, cărora li se restituie 

suprafețele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea 

nr. 1/2000, cu modificările ulterioare. 

  

 În anexa nr. 35 se înscriu unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic și 

școlile generale din mediul rural, cărora li se atribuie în folosință suprafețe de teren agricol până la 50 
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ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și 

completările ulterioare. 

  

  În anexa nr. 36 se înscriu suprafețele proprietate de stat prevăzute la art. 221 din Legea nr. 

1/2000, cu modificările și completările ulterioare.  

 

RETROCEDAREA TERENURILOR FORESTIERE  

 Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face, pe vechile 

amplasamente, din suprafețele de teren cu destinație forestieră cuprinse în amenajamentele silvice și din 

terenurile cu destinație agricolă acoperite cu vegetație forestieră: pășuni împădurite, tufărișuri, zăvoaie 

și altele asemenea). Reconstituirea se va face având în vedere structura de proprietate existentă la 

momentul deposedării abuzive a acestor terenuri de către regimul comunist. Terenurile forestiere nu fac 

obiectul constituirii dreptului de proprietate. 

 Persoanele fizice, cetățeni români, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul 

în țară sau în străinătate, se înscriu în anexa nr. 37, împreună cu datele referitoare la suprafață și 

amplasament, stabilite de comisie, potrivit art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările 

ulterioare. 

  

  Persoanele fizice care solicită reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, 

pentru suprafețe de teren care fac obiectul art. 291 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările 

ulterioare, se înscriu în anexa nr. 38. 

  

  Reconstituirea dreptului de proprietate pentru formele asociative de proprietate asupra 

terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești 

nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, comune politice, 

cooperative, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri se face, pe vechile amplasamente, 

restituindu-se în întregime suprafața avută în proprietate, potrivit tabelului nominal cuprins în anexa nr. 

39. 

 

 Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, mănăstirile, înființate până la data 

intrării în vigoare a legii, care solicită reconstituirea dreptului de proprietate în condițiile art. 29 din 
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Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 40. Diferența de 

suprafață neatribuită din fondul cultelor religioase, după împroprietărirea unităților de cult, conform art. 

29 alin (2) din Legea nr. 1/2000, nemodificată, se reconstituie în forma de proprietate și structura de 

administrare existente la momentul preluării pădurilor de către stat. 

 

 Comunele, orașele și municipiile care au deținut în proprietate terenuri forestiere și care solicită 

reconstituirea dreptului de proprietate se înscriu în anexa nr. 41, împreună cu datele stabilite de comisia 

județeană, referitoare la suprafață și amplasament. Pădurile date în folosință comunelor în baza Hotărârii 

Consiliului de Miniștri nr. 2.315/1954 nu fac obiectul restituirii către acestea. 

  

 Construcțiile prevăzute la art. 31 alin (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările 

ulterioare, trec în proprietatea persoanelor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra 

terenurilor pe care se află imobilele, se înscriu într-un registru special, consemnate în procesul-verbal 

de punere în posesie care devine anexă la titlul de proprietate. Construcțiile de pe terenurile forestiere 

vor fi inventariate de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin unitățile sale, , iar listele cu 

bunurile inventariate vor fi depuse la comisiile locale de fond funciar în termen de 10 zile de la 

inventariere. După identificarea amplasamentelor solicitate de proprietari și verificarea listelor comisiile 

locale transmit documentația comisiei județene, pentru validare, în termen de 15 zile de la înregistrarea 

cererii. 

 

 Construcțiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 se restituie proprietarilor sau 

moștenitorilor acestora în starea în care au fost preluate. Investițiile făcute de deținătorul actual se 

suportă de către proprietar, în măsura în care nu au fost amortizate. Proprietarul terenului poate opta 

pentru plata investițiilor sau poate solicita alt amplasament. 

  

  Sediile ocoalelor silvice și terenurile pe care acestea se află trec în proprietatea privată a 

persoanelor care au redobândit terenuri în proprietate dacă suprafața care se retrocedează este mai mare 

decât jumătate din suprafața administrată de respectivul ocol silvic anterior retrocedării în proprietate 

individuală sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice și dacă păstrează destinația acestora. 

Schimbarea destinației sediului în cazul în care situația avută în vedere la retrocedare nu s-a schimbat - 

existența terenului forestier, deservirea majorității acestui teren, alte asemenea situații - obligă pe 
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proprietarul terenului la plata prețului actualizat al construcției către fostul deținător care a făcut 

investiția. Suprafața care se va lua în considerare, precum și pentru situațiile prevăzute de art. 31 alin. 

(3) - (6) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, privește toate suprafețele 

retrocedate potrivit legilor fondului funciar, indiferent de momentul sau de actul normativ pe baza căruia 

s-a efectuat retrocedarea.  

 

 Persoanele fizice și juridice înscrise în anexele nr. 37, 40, 41 și nr. 38, cărora li s-a validat 

reconstituirea dreptului de proprietate și care nu pot fi puse în posesie pe amplasamente situate în 

competența teritorială a comisiei locale, se vor înscrie de către comisia județeană în anexa nr. 42. 

 

 Stabilirea noului amplasament se face de către comisia județeană în apropierea vechiului 

amplasament, acceptat de fostul proprietar sau de moștenitorii acestuia, în condițiile prevăzute la art. 24 

din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele fizice și juridice cărora li s-

a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie 

pe vechiul amplasament se înscriu împreună cu datele corespunzătoare în anexa nr. 43. 

  

 Anexele nr. 37, 40, 41 și nr. 38 se semnează de către președintele comisiei locale, secretarul 

acesteia și de șeful ocolului silvic. 

  

 Punerea în posesie se va face cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 1/2000, cu 

modificările și completările ulterioare. Deținătorul actual al terenului forestier care face obiectul 

retrocedării pune la dispoziție comisiilor locale sau județene, după caz, terenurile validate, în vederea 

punerii în posesie a persoanelor îndreptățite, în termen de ce mult 30 de zile de la validarea cererilor de 

către comisia județeană. 

  

 Punerea în posesie a proprietarilor - persoane fizice și juridice - în cadrul zonelor teritoriale 

delimitate se va face de comisia locală sau de comisia județeană, după caz, conform planului parcelar 

elaborat pe baza planurilor amenajistice și a măsurătorilor topografice. Comisia va comunica 

reprezentanților deținătorilor actuali ai terenurilor care se restituie data punerii în posesie care nu poate 

fi mai târziu de 30 de zile de la data validării. 
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  Comisia comunală, încunoștințează în scris, cu confirmare de primire, persoanele cărora li s-a 

validat propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea 

în posesie, în termen de 15 zile de la comunicarea validării de către comisia județeană. Totodată, 

amplasamentul și data punerii în posesie se afișează și la sediul primăriei. Cu ocazia punerii în posesie 

a proprietarilor persoane fizice aceștia semnează procesul-verbal de punere în posesie, prevăzut în anexa 

nr. 44 primind, la cerere, spre informare, o copie de pe descrierea parcelară aferentă din amenajamentul 

silvic în vigoare sau, după caz, pentru suprafețele situate în terenurile cu destinație agricolă, din 

amenajamentele silvopastorale. 

 

  Punerea în posesie a persoanelor juridice se face în prezența reprezentantului inspectoratului 

teritorial de regim silvic și vânătoare. La punerea în posesie participă în mod obligatoriu personalul 

silvic gestionar și împuterniciții persoanelor juridice deținătoare, precum și ai celor cărora li s-a 

reconstituit dreptul de proprietate, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie. La cerere, 

persoana fizică sau împuternicitul persoanei juridice care a fost pusă în posesie va primi gratuit o copie 

de pe descrierea parcelară aferentă prevăzută în amenajamentele silvice sau silvopastorale, după caz. 

  

 După operațiunile de validare și punere în posesie, pe baza documentațiilor înaintate de comisia 

comunală, comisia județeană emite titluri de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 45. 

Documentațiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în două exemplare, dintre care unul 

se reține la comisia județeană, iar celălalt se transmite inspectoratului teritorial de regim silvic și 

cinegetic pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tipăresc prin grija Ministerului 

Administrației și Internelor și a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, pe hârtie specială 

format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Formularele de titlu de proprietate 

existente se predau comisiei județene pe bază de protocol și proces-verbal de predare-primire. 

 Titlul de proprietate se semnează de prefect, de secretarul general al instituției prefectului, de 

directorul oficiului județean sau al municipiului București de cadastru și publicitate imobiliară și de 

șeful inspectoratului teritorial de regim silvic și vânătoare. Părțile detașabile ale titlului de proprietate, 

semnate, se transmit comisiilor comunale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna 

sub semnătură persoanelor fizice îndreptățite sau reprezentanților împuterniciți ai persoanelor juridice. 

În acest sens comisiile deschid un registru care să cuprindă numele și prenumele titularului titlului de 

proprietate și semnătura primitorului.  
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 Partea nedetașabilă a titlului de proprietate - cotorul- se reține și se depozitează la arhiva oficiului 

județean de cadastru și publicitate imobiliară, care va transmite în termen de 10 zile o copie de pe titlul 

de proprietate inspectorului teritorial de regim silvic și vânătoare. 

  

 Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie conform art. 53 

alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va elibera după 

rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești și după punerea în posesie. 

 

 În anexa nr. 46 se înscriu persoanele fizice și persoanele juridice care au formulat cereri în baza 

Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăþii și justiþiei, precum și unele măsuri 

adiacente și art. 33 din Legea nr. 1/2000 cu modificările și completările ulterioare. 

 

 În anexa nr. 47 se înscriu foștii proprietari sau moștenitorii acestora, cărora li se restituie 

terenurile potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare. Atribuirea în 

proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului. 

  

 În anexa nr. 48 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabilește dreptul de proprietate potrivit 

art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 În anexa nr. 49 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabilește dreptul de proprietate potrivit 

art. 37 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare. 
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 9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 
Cadastru / Fond 

funciar 
E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

ANEXA Nr. 1 Tabel nominal cuprinzând membrii cooperatori care au adus teren - în extravilan 
și intravilan - în cooperativa agricolă de producție și persoanele cărora li s-a preluat de cooperativă 
teren în orice mod  
 
ANEXA Nr. 2a) Tabel nominal cuprinzând foștii membrii cooperatori, în viață, care au adus 
pământ în cooperativa agricolă de producție în suprafețe mai mari de 0,5 ha de persoană 
îndreptățită (soț-soție) și care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate  
 
ANEXA Nr. 2b) Tabel nominal cuprinzând membrii cooperatori, în viață, care au adus în 
cooperativa agricolă de producție sub 0,5 ha de teren de persoană îndreptățită (soț - soție), și 
cooperatorii care nu au adus pământ în cooperativă și care solicită în scris stabilirea de terenuri 
în proprietate, potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 3 Tabel nominal cuprinzând moștenitorii cooperatorilor decedați, care solicită în 
scris stabilirea dreptului de proprietate  
 
ANEXA Nr. 4 Tabel nominal cuprinzând persoanele decorate cu titlurile de “Cavaler al Ordinului 
Mihai Viteazul” și “Mihai Viteazul cu Spade”, precum și, după caz, moștenitorii lor care nu au 
în proprietate alte terenuri, cu excepția celor care au avut teren, dar l-au înstrăinat, cărora li se 
stabilește, la cerere, dreptul de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările 
ulterioare  
 
ANEXA Nr. 5 Tabel nominal cuprinzând persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea 
de muncă și moștenitorii celor decedați ca urmare a Revoluției din decembrie 1989, care au 
solicitat în scris să li se atribuie în proprietate 10.000 mp teren în echivalent arabil  
 
ANEXA Nr. 6 Tabel nominal cuprinzând proprietarii particulari, persoane fizice, cu domiciliul 
în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producție sau, după caz, moștenitorii 
acestora și ale căror terenuri sunt comasate sau preluate fără titlu în perimetrul acestor cooperative 
și nu au fost compensați cu alte terenuri, și care solicită în scris restituirea acestora  
 
ANEXA Nr. 7 Tabel nominal cuprinzând persoanele prevăzute la art. 17 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care solicită în scris 
atribuirea de terenuri în proprietate  
 
ANEXA Nr. 8a) Tabel nominal cuprinzând persoanele care au calitatea de cooperator, dar care 
au lucrat în orice mod ca angajați în cooperativă sau în asociații intercooperatiste în ultimii 3 ani, 
și solicită în scris să primească în proprietate teren, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
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ANEXA Nr. 8b) Tabel nominal cuprinzând persoanele care au fost deportate și care nu 
beneficiază de dispozițiile art. 14-16 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, care solicită în scris atribuirea de terenuri agricole în 
proprietate  
 
ANEXA Nr. 9 Tabel nominal cuprinzând personalul de specialitate care și-a desfășurat activitatea 
în unitățile agricole cooperatiste desființate sau reorganizate în societăți comerciale, căruia i se 
atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol în proprietate, conform art. 19 alin. (1), art. 21 și art. 
118 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 10a) Tabel nominal cuprinzând familiile cu pământ puțin din localitățile cu excedent 
de terenuri agricole, care solicită în scris să li se atribuie în proprietate terenuri în completare până 
la 10 ha  
 
ANEXA Nr. 10b) Tabel nominal cuprinzând familiile cu pământ din alte localități, care solicită 
în scris atribuirea de terenuri în proprietate până la 10 ha, în echivalent arabil, în zonele cu 
excedent de suprafață, în conformitate cu prevederile legii  
 
ANEXA Nr. 11 Tabel nominal cuprinzând parohiile, schiturile și mănăstirile din mediul rural 
care solicită în scris terenuri agricole în proprietate, conform art. 22 din Legea fondului funciar 
nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 12a) Tabel nominal cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociațiilor de tip 
privat cu personalitate juridică, conform prevederilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 12b) Tabel nominal cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociațiilor de tip 
privat cu profil zootehnic, cu personalitate juridică, conform prevederilor art. 29 din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 12c) Tabel nominal cuprinzând terenurile proprietate a societăților comerciale pe 
acțiuni care se înființează, conform prevederilor art. 30 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin reorganizarea asociațiilor 
intercooperatiste sau de stat și cooperatiste  
 
ANEXA Nr. 13 Tabel nominal cuprinzând foștii proprietari și moștenitorii acestora, cărora li se 
atribuie, la cerere, în proprietate teren cu vegetație forestieră, conform prevederilor Legii nr. 
18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 14 Tabel cuprinzând reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii, 
care vor fi date în administrarea consiliilor locale  
 
ANEXA Nr. 15 Tabel nominal cuprinzând familiile cărora li se atribuie, la cerere, terenuri în zona 
montană, conform art. 43 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare  
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ANEXA Nr. 16 Tabel nominal cuprinzând persoanele sau, după caz, moștenitorii acestora, ale 
căror terenuri au fost preluate de unitățile agricole de stat și pentru care primesc acțiuni în 
condițiile prevăzute la art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările 
și completărilor ulterioare, și cărora li se atribuie o suprafață de 5.000 mp de familie, în echivalent 
arabil, în condițiile art. 42 din aceeași lege  
 
ANEXA Nr. 17 Tabel nominal cuprinzând persoanele sau, după caz, moștenitorii acestora, ale 
căror terenuri agricole au intrat în proprietatea statului și se află în administrarea consiliilor locale, 
care se restituie în condițiile prevederilor art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 18 Criteriile de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosință în 
echivalent arabil  
 
ANEXA Nr. 19 Proces-verbal de punere în posesie nr. . . . . . . . . . .  
 
ANEXA Nr. 20 Titlu de proprietate  
 
ANEXA Nr. 21 Tabel nominal cuprinzând suprafețele de teren rămase neatribuite, care se 
administrează de consiliul local  
 
ANEXA Nr. 22 Tabel nominal cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de 
proprietate în limita suprafeței de teren de 10 ha de proprietar deposedat, care au solicitat prin 
cerere reconstituirea dreptului de proprietate și pentru diferența dintre această suprafață și cea pe 
care au adus-o în cooperativa agricolă de producție sau care a fost preluată în orice mod de 
aceasta, până la limita suprafeței de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 
1/2000, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 23 Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice pentru care nu există suprafețe de 
teren suficient agricol pentru restituirea integrală a proprietății, solicitate prin cerere, cărora li se 
vor acorda diferența de teren/despăgubiri pentru diferența de teren neretrocedată, precum și în 
cazurile în care nu sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi reconstituite în conformitate cu 
prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările și completări 
ulterioare  
 
ANEXA Nr. 24 Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice ale căror terenuri din extravilanul 
localităților au trecut în proprietatea statului în mod abuziv și se găsesc incluse în diverse 
amenajări hidrotehnice, de hidroameliorații sau de altă natură, care au solicitat sau vor solicita 
prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, cu 
modificările și completări ulterioare  
 
ANEXA Nr. 24a) Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice și juridice ale căror terenuri din 
extravilanul localităților au trecut în proprietatea statului în mod abuziv și se găsesc incluse în 
diverse amenajări hidrotehnice, de hidroameliorații, sau de alta natură, care au solicitat prin cereri 
reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. 4, alin (1) din Legea nr. 1/2000, cu 
modificările și completările ulterioare  
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ANEXA Nr. 24b) Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice sau juridice, inclusiv cooperativele 
piscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26 alin. (1), ale căror terenuri au trecut în 
proprietatea statului în mod abuziv și se află amenajări piscicole, sere sau plantații de hamei, de 
duzi, plantații viticole sau pomicole, care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de 
proprietate prevăzut de art. (4) alin. (1)1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completări 
ulterioare  
 
ANEXA Nr. 24c) Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuri au 
trecut în proprietatea statului în mod abuziv și pe care s-au efectuat investiții, neamortizate pînă 
la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, care au solicitat 
prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. (4) alin. (1)2 din Legea nr. 
1/2000, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 24d) Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuri au 
trecut în proprietatea statului în mod abuziv, de pe care investițiile au fost vândute cu respectarea 
legii, care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. (4) alin. 
(1)3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 25 Tabel nominal cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de 
proprietate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în limita suprafeței de teren de până la 10 ha de familie, și cărora li s-a aplicat cota de 
reducere, care au solicitat prin cerere acest teren, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea 
nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 26 Tabel nominal cuprinzând suprafețele de teren revendicate de 2 solicitanți, dintre 
care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945 -
1990, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul 
proprietar, teren ce a fost preluat sub orice formă de cooperativă, care se vor restitui în natură 
ambilor solicitanți, în limita resurselor de teren existente, conform prevederilor art. 6 alin. 2' din 
Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 27 Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de 
acționar la societățile comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau piscicol în temeiul art. 36 din 
Legea nr. 18/1991, nemodificată, și cărora li se restituie în natură suprafețe agricole, pe baza 
documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor societăți 
 
ANEXA Nr. 28 Tabel nominal cuprinzând terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza 
actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universităților și instituțiilor 
de învățământ superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 
9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 29 Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de 
proprietate la institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și la regiile 
autonome cu profil agricol sau la societățile naționale cu profil agricol, cărora li se restituie 
suprafețele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările 
ulterioare  
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ANEXA Nr. 30 Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice prevăzute la art. 37, 38 și 39 din 
Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de 
proprietate, la cerere, pentru terenurile agricole și pentru diferența dintre suprafața primită și cea 
avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat 
 
ANEXA Nr. 31 Tabel nominal cuprinzând persoanele juridice îndreptățite să li se acorde 
despăgubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care restituirea în natură nu 
este posibil de realizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările 
ulterioare  
 
ANEXA Nr. 32 Tabel nominal cuprinzând structurile reprezentative ale unităților de cult, care 
dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23 alin. (1) 
din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 33 Tabel nominal cuprinzând structurile reprezentative ale unităților de cult nou-
înființate, cărora li se constituie dreptul de proprietate în limitele art. 23 alin. (1) din Legea nr. 
1/2000, cu modificările și completările ulterioare, din terenurile disponibile ale consiliului local, 
conform alin. (1') al art. 23 din aceeași lege  
 
ANEXA Nr. 34 Tabel nominal cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol 
sau silvic, școlile generale din mediul rural și instituțiile publice de ocrotire a copiilor, cărora li 
se restituie suprafețele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 
alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 35 Tabel nominal cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol 
sau silvic și școlile generale din mediul rural, cărora li se atribuie în folosință suprafețe de teren 
agricol până la 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, 
cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 36 Tabel nominal cuprinzând suprafețele proprietăților de stat prevăzute la art. 22' 
din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare 
 
ANEXA Nr. 37 Tabel nominal cuprinzând foștii proprietari și moștenitorii acestora, persoane 
fizice, cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra 
terenurilor cu vegetație forestieră, conform art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și 
completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 38 Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice și juridice care au solicitat 
reconstituirea dreptului de proprietate pe amplasamente care și-au schimbat folosința inițială a 
terenului, potrivit art. 29' din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 39 Tabel nominal cuprinzând foști membri persoane juridice, precum și persoane 
fizice și moștenitorii acestora din formele asociative (composesorate, obști de moșneni în 
devălmășie, obști răzășești nedivizate, păduri grănicerești, păduri comunale provenite din păduri 
grănicerești și alte forme asociative asimilate acestora), cărora li se reconstituie conform 
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prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, 
conform art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 40 Tabel nominal cuprinzând unitățile de cult și instituțiile de învățământ cărora li 
se reconstituie, la cerere, conform prevederilor legale, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu 
vegetație forestieră  
 
ANEXA Nr. 41 Tabel nominal cuprinzând comunele, orașele sau municipiile cărora li se 
reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu 
vegetație forestieră  
 
ANEXA Nr. 42 Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice și juridice cărora li se reconstituie 
dreptul de proprietate pe amplasamente situate în afara limitelor de competență ale comisiilor 
locale  
 
ANEXA Nr. 43 Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice și juridice cărora li s-a reconstituit 
dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie pe 
vechiul amplasament și care urmează să primească despăgubiri  
 
ANEXA Nr. 44 Proces-verbal de punere în posesie  
 
-ANEXA Nr. 45 Titlu de proprietate  
 
ANEXA Nr. 46 Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice și persoanele juridice care au 
formulat cereri în baza Legea nr. 247/2005 privin reforma în domeniile proprietății și justiției, 
precum și unele măsuri adiacente și art. 33 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările 
ulterioare  
 
ANEXA Nr. 47 Tabel nominal cuprinzând foștii proprietari sau moștenitorii acestora, cărora li se 
restituie la cerere terenurile fără construcții, neafectate de lucrări de investiții, aprobate potrivit 
Legii nr. 1/2000, sau cu lucrări ce au fost deteriorate, distruse și nu mai prezintă nici o valoare de 
întrebuințare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donație, considerate proprietate publică 
sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozițiilor Decretului 
nr. 712/1966 și ale altor acte normative speciale, potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu 
modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 48 Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de 
proprietate prin împroprietărire, cu ocazia aplicării Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei 
agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenuri la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-
a fost anulată și li se vor acorda la cerere terenurile respective, în limita suprafețelor disponibile, 
potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare  
 
ANEXA Nr. 49 Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice cărora li se stabilește dreptul de 
proprietate potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 
Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaţionale 
 

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 
Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii 

procedurate 
 

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  

 

 


