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                                 PROCES – VERBAL  

          Încheiat azi, 25.05.2016 , 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 25.05.2016, orele 9,00 , pentru a analiza notificarea transmisă de 

Biroul executorului judecătoresc Negulescu Emilian –Mihail în dosar 

nr.1021/2006 ce are ca obiect emiterea titlului de proprietate pentru 

moşt.defunct Ene Ilie , in conformitate cu sentinţa civilă nr.1408/1.11.2006 

pronunţată de Judecătoria Vălenii de Munte. 

Reprezentanţii Comisiei locale : Primar , Tirifon Gheorghe si Secretar 

U.A.T.C.Jr.Constantin Corina, au analizat documentaţia întocmită în vederea 

punerii în executare a sentinței civile nr. 1408/01.11.2006 pronunţată de 

Judecătoria Vălenii de Munte, rămasă definitivă și irevocabilă prin decizia 

nr.140/02.02.2007 pronunţată de Tribunalul Prahova , respectiv a punerii în 

posesie pe vechiul amplasament , a moștenitorilor defunctului Ene Ilie, si 

anume : 

 - Procesele- verbale de punere în posesie nr. 1987/23.04.2007 și 

2348/3.04.2013, 

-  Procesul -verbal nr. 4791/30.07.2013, 

-  Răspunsul la Adresa nr. 5409/18.10.2013, 

-  Refuzul moştenitorilor de a semna procesele- verbale de punere în 

posesie. 

          Datorită faptului că procesele - verbale de punere în posesie nu sunt 

semnate de către proprietarii puşi în posesie, respectiv : Gorgăneanu Elena , 

Comşa Olimpia, Ene Constantin, în calitate de moştenitori defunct Ene Ilie , 

nu a putut fi înaintată spre validare documentația necesară emiterii Titlului 

de Proprietate. 

         Având în vedere prevederile art.27 din legea nr.18/1991, legea 

fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

precum şi ale legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea 

procesului de restituire , in natura sau prin echivalent , a imobilelor preluate 

in mod abuziv in perioada  regimului comunist in Romania , cu modificarile 



si completarile ulterioare, i s-a pus în vedere inginerului cadastru să refacă 

Anexa nr.19 –Procesul –verbal de punere în posesie conform prevederilor 

din H.G.nr.890/2005, şi să înainteze dosarul de emitere a titlului de 

proprietate pentru moşt.defunct Ene Ilie , la O.C.P.I.Prahova , chiar dacă 

moştenitorii refuză să semneze procesul- verbal de punere în posesie. 

         În cadrul şedinţei comisiei , s-a analizat stadiul dosarelor Comisiei 

locale de fond funciar aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti , şi anume la 

Judecătoria Vălenii de Munte : 

- dosarul nr.2889/331/2010 , avand ca obiect obligaţia de a face ,  

si anume punerea in posesie de către Comisia locală a moşt. defunct Pascariu 

Maria –Adelaida cu suprafaţa de 30 ha teren amplasat in satul Gura Vitioarei 

teren aflat în administrarea A.D.S.. În dosar s-a înaintat cerere de recuzare a 

judecătorului de catre societatea Pim S.A , intervenient in acest dosar , 

        -dosarul nr.2005/331/2015 avand ca obiect plângere la legea 

nr.18/1991.Expertul numit de catre instanţă nu a răspuns obiectivelor 

expertizei în ceea ce priveşte terenurile din pct.Păcureaţă şi La Bughea , 

revendicate de către Presiceanu Georgeta , Mocanu Nicolae şi Stoica Doina , 

şi nici nu a depus un exemplar al raportului la Comisia locală. 

        - dosarul nr.2844/331/2015 având ca obiect emitere titlu de proprietate 

pentru moşt.def. Recu Constantin s-a amânat, deoarece expertul numit în 

cauză nu a depus raportul de expertiză , iar Comisia locală va formula 

obiecţiuni , dacă este cazul , după comunicare. 

 

 

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

                                                               

 

 

 

   

                                                           Comisia locală: 
 

                                                   Tirifon Gheorghe – preşedinte….. 

                                                   Constantin Nicoleta - Corina – secretar…. 


