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                                PROCES – VERBAL  

          Încheiat azi, 6.01.2016 , 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 6.01.2016 pentru a analiza documentaţiile de eliberare a două titluri 

de proprietate parţiale , 

          Comisia locală de fond funciar Gura Vitioarei a analizat documentaţia 

înaintată de catre doamna Popa Viorica  , cu domiciliul in oras Valenii de 

Munte, str.N.Iorga , nr.61, prin care solicită emiterea titlului de proprietate 

parţial, in calitate de mostenitor legal al defunctei Ştefana Maria  , pentru 

suprafata de 2.103 mp teren intravilan , situat in satul Bughea de Jos , sector  

47, anexa 1, pozitia 85, astfel : in tarla 6 , parcela Cc381  , suprafata de  

370 mp,  in tarla 6 , parcela 379, suprafata de 1733 mp, categoria de 

folosinta fâneaţă. 

         Analizând anexele validate prin Hotărârea Comisiei Judeţene Prahova 

nr. 37/18.07.1991, prin care i s- a reconstituit autorului dreptul de proprietate 

pentru suprafata de 0,61 ha teren , anexa nr.3, pozitia nr.19 ,planurile de 

delimitare şi amplasament întocmite de catre P.F.A. Mogos Horia , precum 

si actele de stare civilă ale autorului si ale moştenitorilor ,  

         Comisia locală constată că numele corect al autorului este Ştefana 

Dumitru Ion și nu Stefan Dumitru Ion si ca este necesară rectificarea 

Anexelor nr. 1 și nr. 3, pozitia 19, în ceea ce priveşte scrierea corectă a 

numelui persoanei (autorului) care a solicitat reconstituirea, respectiv 

Ştefana Dumitru Ion și nu Stefan Dumitru Ion, prin emiterea unei hotărâri 

de catre Comisia Judeţeană Prahova. 

         Comisia locală de fond funciar va intocmi documentaţia in vederea 

rectificării anexelor validate prin H.C.J.nr.37/18.07.1991 si o va inainta 

Comisiei Judeţene de Fond Funciar în vederea emiterii unei hotărâri noi.                   

         Referitor la audienta nr.A505/17.12.2015 la Institutia Prefectului – 

judetul Prahova a doamnei Gorgăneanu Elena, domiciliată în comuna Gura 

Vitioarei, sat Gura Vitioarei, nr. 29, judetul Prahova , Comisia locala de fond 

funciar analizează documentaţia existenta la dosarul cauzei si constată ca 



atata timp cat proprietarii îndreptățiți (moștenitorii defunctului Ene A. Ilie) - 

Gorgăneanu Elena, Ene Constantin și Comșa Olimpia au refuzat să semneze 

procesele -verbale de punere în posesie nr. nr. 1987/23.04.2007 si 

nr.2348/3.04.2013 intocmite in conformitate cu prevederile sentintei civile 

nr. 1408/01.11.2006 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte, rămasă 

definitivă și irevocabilă prin decizia nr.140/02.02.2007 pronuntata de 

Tribunalul Prahova, nefiind de acord cu amplasamentul și suprafețele de 

teren respective , documentatia de eliberare a titlului de proprietate pentru 

md.Ene Ilie nu poate fi inaintata spre validare catre O.C.P.I. Prahova. 

          Documentatia întocmita va fi retransmisă Instituţiei Prefectului – 

judeţul Prahova cât şi petenţilor până la data de 19.01.2016. 

         

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