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ŞI
PUBLICITATE
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3210/28-03-2016
Către:

PERSOANELE

FIZICE AUTORIZATE

Referitor la:
Verificarea documentaţii lor pentru alocarea nr.
cadastral provizoriu, În vederea emiterii titlurilor de
proprietate prin reconstituire În baza legilor fondului funciar
Urmare analizei efectuată în şedinţa din data de 29-02-2016, Comisia
judeţeană Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor a stabilit următoarea concluzie:

"Reconstituirea

dreptului de

proprietate pentru terenurile cu vegetaţie forestieră şi a amplasamentelor
acestora se poate face de către comisia judeţeană de fond funciar, numai
dacă terenurile propuse spre validare au aparţinut persoanelor fizice (foste
proprietăţi particulare) Înainte de anul 1948".
Această concluzie a Comisiei judeţene a fost comunicată comisiilor
locale de fond funciar

prin adresa nr. 5177/30/7 din data de 07-03-2016 a

Instituţiei Prefectului Suceava., ataşată prezentei.
În acest context, În procesul de verificare a documentaţiilor

pentru

alocarea nr. cadastral provizoriu În vederea emiterii titlurilor de proprietate
prin reconstituire În baza legilor fondului funciar (conform
editia nr. 3/05.01.2015), În etapa de
documentatia

de inventariere

verificare

a terenurilor

PO 7.5-03-SV

a amplasamentului

cu

În baza Legii 165/2013, OCPI

Suceava va proceda astfel:
Dacă amplasamentul

are categoria de folosinţă pădure (teren cu

vegetaţie forestieră) şi se identifică cu poligoane de culoare verde "terenuri
forestiere aflate În proprietatea statului", inventariate În Anexa nr. 3 la Legea
165/2013, documentaţia va putea fi admisă cu alocarea numărului cadastral
provizoriu, numai dacă Planul de situaţie cu suprapunerea amplasamentului
pe planul amenajistic silvic

are o menţiune cu viză de la ocolul silvic prin
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semnătură şi ştampilă, din care să rezulte că terenul, identificat prin U.P şi
UA, se află În una din următoarele situaţii:
•

Suprafeţe aflate În proprietate privată/particulară Înainte de anul 1948 şi
nerevendicate până În prezent;

•

Suprafeţe intrate În proprietatea publică a statului după data de 06-031948, Înscrise În amenajamente silvice şi nerevendicate până În prezent..
Această

amplasamentului
document

menţiune

din

Planul

pe planul amenajistic

de

situaţie

cu

suprapunerea

silvic, poate fi Înlocuită

cu un

distinct, emis de Ocolul Silvic, care să certifice apartenenţa

amplasamentului din documentaţie,

identificat prin U.P şi UA,

la una din

situaţiile menţionate mai sus.
Cu deosebită consideratie,

Vasilic

Sorinel LUCHIAN

Şef Servi';"

~t'"

Întocmit,
Gheorghe TĂRĂBOANŢĂ
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NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA
COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE
PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR

Nr.5177/30/7
Nr. exemplar: 1

Data: 07.03.2016.

Că t r e,
Primăria
COM1S1A

LO--CA-L-Ă-P-E-.N-T-R-U-S-TA-B-J-L1-R-E-A-D-R-EP-T-U-L-U-I-

DE PROPRIETATE

PRlVATĂ

ASUPRA

TERENURILOR

Vă facem cunoscut că în şedinţa din data de 29.02.2016 a comisiei judeţene de
fond funciar a fost discutată posibilitatea validării terenurilor cu vegetaţie forestieră
şi a amplasamentelor acestora.
În urma discuţiilor purtate s-a concluzionat că reconstituirea dreptului de
proprietate pentru terenurile cu vegetaţie forestieră şi a amplasamentelor acestora se
poate face de către comisia judeţeană de fond funciar, numai dacă terenurile propuse
spre validare au aparţinut persoanelor fizice (foste proprietăţi particulare) înainte de
anul 1948.
Prin urmare, puteţi înainta comisiei judeţene de fond funciar anexele nr. 37
întocmite, însoţite de documentaţiile aferente, .pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră şi a amplasamentelor acestora,
numai dacă aceste terenuri au apa11inutpersoanelor fizice înainte de anul 1948.
Cu stimă,

Cod operator date

CII
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