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                                  PROCES – VERBAL  

          Încheiat azi, 22.04.2016 , în cadrul şedinţei Comisiei Locale de  

                              Fond Funciar Gura Vitioarei 

 

 

         Comisia locală de fond funciar Gura Vitioarei , prin reprezentanţi 

legali Primar ,Tirifon Gheorghe si Secretar U.A.T.C. Jr. Constantin Corina 

s- a întrunit in şedinţa in data de 20.04.2016, orele 13,00, pentru a analiza 

adresa nr.2721/ll/A/7 emisă de către Instituţia Prefectului – judeţul Prahova , 

prin care ni s-a adus la cunoştinţă  că în şedinţa Comisiei din data de 

11.04.2016 s-a hotarât emiterea titlului de proprietate parţial pentru 

moşt.def.Moise Constantin Ion , pentru suprafaţa de 0,2163 ha , teren 

intravilan situat in satul Gura Vitioarei , sector 42 , anexa A1/77. 

        Analizând dosarul existent in arhiva instituţiei, reprezentanţii Comisiei 

locale au hotărât să înainteze documentaţia la O.C.P.I. Prahova , în vederea 

emiterii titlului de proprietate parţial. 

       Reprezentanţii Comisiei locale au analizat şi anexele validate de către 

Comisia Judeţeană, prin hotărâri ,cu privire la suprafeţe de terenuri cu 

vegetaţie forestieră pentru proprietarii îndreptăţiţi la restituire cărora nu li  

s-au emis titluri de proprietate . Astfel : 

- Trandafir Margareta, cu validare drept de proprietate prin  

   H.C.J.nr.561/1993 , poziţia nr.19 , 

- Moştenitori def.Rădulescu Nicolae , cu validare drept de proprietate  

   prin H.C.J.nr.5233/2007, anexa nr.37, poziţia nr.4 , 

- Moştenitori def.Soare Ion si Steliana , cu validare drept de proprietate 

   prin H.C.J.nr.5233/2007, anexa nr.37, poziţia nr.6 , 

- Moştenitori def.Sora D.Vasile , cu validare drept de proprietate prin  

   H.C.J.nr.37/1992, anexa nr.15. 

       Dosarele au fost predate inginerului – cadastru din cadrul instituţiei , 

membru în Comisia Locală de fond funciar prin Ordinul Prefectului 

judeţului Prahova nr.117/11.04.2016, care se va deplasa la Ocolul Silvic 

Vălenii de Munte cu documentaţiile validate, si va solicita protocol de 

predare –primire a terenului cu vegetaţie forestieră , în vederea punerii în 



posesie a proprietarilor, în conformitate cu prevederile H.G.nr.890/2005 

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile 

si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor , a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, 

precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările si completările 

ulterioare . 

         Au fost analizate şi notificările numiţilor Ghionea Niculina, moştenitor 

defunct Capeti Aureliu, cu drept de proprietate validat prin 

H.C.J.nr.350/1992 , anexa nr.15 , pentru suprafaţa de 0,21 ha şi cea a lui 

Constantinov Vasilica , cu drept de proprietate validat prin H.C.J.nr.37/1991 

anexa nr.3, poziţia nr.44 , pentru suprafaţa de 1,08 ha , care solicită emiterea 

titlurilor de proprietate .  

         S-a hotarât ca punerea în posesie să se facă după finalizarea 

măsurătorilor în teren şi întocmirea planurilor de parcelare de către 

societatea specializată în măsurători topografice care a încheiat contract de 

prestări servicii cu instituţia noastră , Sc.Gerem Minerva Srl , în vederea 

finalizării procesului de restituire a proprietăţilor. 

        

 

         Drept pentru care s- a încheiat prezentul proces – verbal . 

                                                              

 

 

 

 

 

 

   

                                                            Comisia locală: 

 

                                                 Tirifon Gheorghe – preşedinte …. 

                                                 Constantin Nicoleta - Corina – secretar .... 


