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                                 PROCES – VERBAL  

          Încheiat azi, 29.03.2016 , în cadrul şedinţei Comisiei Locale de  

                              Fond Funciar Gura Vitioarei 

 

 

         Comisia locală de fond funciar Gura Vitioarei , prin reprezentanţi 

Primar , Tirifon Gheorghe si Secretar U.A.T.C. Jr.Constantin Corina s- a 

întrunit in şedinţa in data de 29.03.2016 , orele 9,00, pentru a analiza 

documentaţiile necesare emiterii a trei titluri de proprietate parţiale , si 

anume : pentru moştenitori defunct Voicu Mihai Ion , moştenitori defunct 

Ştefana Dumitru Ion şi moştenitori defunct preot Popa Gheorghe. 

         Analizând prevederile 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 communist in 

Romania , cu modificarile si completarile ulterioare , precum si prevederile 

H.G.nr.890/2005 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de 

constituire , atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului 

de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire  

a titlurilor de proprietate , precum si punerea in posesie a proprietarilor, 

         Reprezentanţii Comisiei locale de fond funciar Gura Vitioarei au 

hotărât următoarele : 

- Înaintarea documentaţiei cu privire la emiterea titlului de proprietate 

parţial pentru autor Voicu Mihai Ion, pentru suprafata de 2.903 mp 

teren intravilan , situat in satul Fundeni , catre Comisia Judeţeană de 

fond funciar – judeţul Prahova  , deoarece  O.C.P.I.Prahova  a emis 

aviz tehnic favorabil in data de 12.03.2013 , anterior apariţiei legii 

nr.165/2013 . 

-  Înaintarea documentaţiei cu privire la emiterea titlului de proprietate 

parţial pentru moştenitori defunct preot Popa Gheorghe , în baza 

referatului nr.1529/14.03.2016 si a procesului-verbal de punere in 

posesie nr.1563/14.03.2016 pentru suprafaţa de 6.504 mp teren 

intravilan , situat în satul Fundeni , sector cadastral 26 , A01,47 , 

conform noilor măsurători intocmite de Sc.PurTopo Srl Valenii de 



Munte , documente întocmite de Secretarul localităţii şi aprobate de 

Primarul Localităţii , 

- Înaintarea documentaţiei cu privire la emiterea titlului de proprietate 

parţial pentru moştenitori defunct Ştefana Dumitru Ion , în baza  

referatului nr.1765 /22.03.2016 si a procesului-verbal de punere in 

posesie nr.1763/22.03.2016, pentru suprafaţa de 2.103 mp teren 

intravilan , situat in comuna Gura Vitioarei, satul Bughea de Jos , 

sector cadastral 47 , anexa A1-85, conform noilor măsurători 

intocmite de P.F.A.Mogoş Horia , documente întocmite de Secretarul 

localităţii şi aprobate de Primarul Localităţii . 

    

 

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

                                                                 

                                                           

                                   Comisia locală de fond funciar : 
 

                                   Tirifon Gheorghe – preşedinte ….. 

                                   Constantin Nicoleta - Corina – secretar….. 


