COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR
COMUNA GURA VITIOAREI
NR. 2120 /1.04.2016

PROCES – VERBAL
Încheiat azi, 1.04.2016 , 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 1.04.2016, orele 10,00 pentru a analiza
actele din dosarele de emitere a titlurilor de proprietate pentru moştenitori
defunct Cereşanu Constantin Niculae şi pentru moştenitori defunct Tudor
Maria.
Analizând cele două dosare existente in arhiva instituţiei, reprezentanţii
Comisiei locale au întocmit următoarele documente , deşi moştenitorii celor
doi autori nu au înaintat toate înscrisurile solicitate de Secretarul U.A.T.C.,
si anume : acte de stare civilă ale autorilor Cereşanu Gheorghe şi Burcă
Simona , acte de stare civilă ale moştenitorilor Tudor Maria Luiza şi Tudor
Gheorghe, precum şi planul de situaţie si delimitare a imobilului in suprafata
de 0,20 ha teren vegetaţie forestiera, care se va întocmi de către persoană
fizică autorizată , în conformitate cu prevederile sentinţei civile
nr.1234/14.06.2007 pronunţată de Judecătoria Vălenii de Munte, sentinţă
rămasă definitivă prin nerecurare. Astfel :
- S-a întocmit anexa nr.37 pentru Moşt.def.CEREŞANU GHEORGHE
şi BURCĂ SIMONA , pentru suprafata de 378,25 ha teren vegetaţie
forestieră ,
- S-a întocmit memoriu justificativ privind rectificarea Hotărârii
Comisiei Judeţene Prahova nr. 6032/28.03.2008 pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi a celor
forestiere prin care s-a validat anexa nr.37, poziţia nr.2, cu suprafata
de 378,25 ha teren cu vegetaţie forestieră pentru moştenitori defuncţi
CERESEANU GHEORGHE şi BURCA SIMONA, şi anume
CERESEANU CONSTANTIN NICULAE , cu propunerea de emitere
a unei alte hotărâri de către Comisia Judeţeană Prahova , având în
vederea ca numele autorilor si moştenitorului din anexa validată sunt
diferite faţă de numele acestora din actele de stere civilă prezentate ,

- S-a întocmit anexa nr.37 pentru Moşt.def. DRAGOMIR
CONSTANTIN şi DRAGOMIR ELENA, pentru suprafaţa de 0,21
ha teren vegetaţie forestieră , conform sentinţei civile
nr.1234/14.06.2007 pronunţată de Judecătoria Vălenii de Munte,
- S-a întocmit memoriu justificativ privind rectificarea Hotărârii
Comisiei Judeţene Prahova nr. 6032/28.03.2008 pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi a celor
forestiere prin care s-a validat anexa nr.37, poziţia nr.1, cu suprafata
de 0,20 ha teren cu vegetaţie forestieră pentru moştenitori defuncţi
TUDOR MARIA, şi anume : Tudor Maria Luiza şi Tudor Gheorghe,
cu propunerea de emitere a unei alte hotărâri de către Comisia
Judeţeană Prahova , în ceea ce priveşte scrierea corectă a numelui
autorului , deoarece anexa validată nu respectă prevederile sentinţei
civile sus-menţionate.
Drept pentru care s- a încheiat prezentul proces – verbal .

Comisia locală:
Tirifon Gheorghe – preşedinte ….
Constantin Nicoleta - Corina – secretar ....

