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                                 PROCES – VERBAL  

          Încheiat azi, 29 .06.2016 , în cadrul şedinţei Comisiei Locale de  

                              Fond Funciar Gura Vitioarei 

 

 

         Comisia locală de fond funciar Gura Vitioarei s- a întrunit in şedinţa in 

data de .06.2016, orele 11,00 , pentru a analiza adresele O.C.P.I Prahova 

nr.2716/21.04.2016, nr.2473/22.04.2016 si nr.2715/21.04.2016 , avand ca 

obiect emiterea unor titluri de proprietate parţiale pentru moştenitori defunct 

Nicolae Ion ,preot Popa Gheorghe si Ştefana Dumitru Ion. 

Membrii Comisiei locale de fond funciar : Primar , Tirifon Gheorghe s 

Secretar U.A.T.C. Jr.Constantin Corina, inginer cadastru , consilier 

Alexandru Luminiţa au analizat documentaţia întocmită în vederea emiterii 

titlului de proprietate parţial pentru most.def.Nicolae Ion si transmisa la 

OCPI Prahova cu nr.1721/21.03.2016. 

Analizând cerintele O.C.P.I Prahova, s-a procedat la rescrierea 

procesului –verbal de punere in posesie prin inscrierea CNP-urilor pentru 

toti mostenitorii din anexa la hotararea Comisiei judetene, si s-a completat 

documentatia cu extrasul din planul de parcelare. 

În ceea ce priveste documentatia de emitere a titlului de proprietate 

parţial pentru md. preot Popa Gheorghe si transmisa la OCPI Prahova cu 

nr.1620/16.03.2016, s-a procedat la transmiterea planurilor de parcelare in 

vederea refacerii lucrarii de catre persoana fizica autorizata Pur Topo Srl 

conform cerintelor OCPI, prin respectarea categoriei de folosinta a 

imobilului din tarlaua 12 si prin respectarea limitei de intravilan pentru 

imobilul din tarlaua 13. 

         Referitor la documentatia de emitere a titlului de proprietate parţial 

pentru md.Ştefana Dumitru Ion si transmisa la OCPI Prahova cu 

nr.1795/24.03.2016, s-a procedat la restituirea planurilor de parcelare catre 

PFA Mogos Horia, deoarece identificatorului cadastral F379 din pv.de 

punere in posesie i se regaseste atribuit imobilul cu nr.cadastral 20758 in 

urma unei documentatii executata de alta PFA. 

         Dupa refacerea planurilor de parcelare greşit întocmite , documentaţiile 

se vor depune la O.C.P.I Prahova in vederea emiterii avizelor tehnice. 



    

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

                                                               

 

 

   

                                                           Comisia locală: 
 

                                                   Tirifon Gheorghe – preşedinte….. 

                                                   Constantin Nicoleta - Corina – secretar…. 

                                                   Alexandru Luminiţa – membru ……. 


