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LEGEA 246/2016
Prin prezenta Comisia locală Grinţieş pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, judeţul Neamt, aduce la cunoştinţă faptul
că în baza Legii. 246/2016, se pot depune dosare pentru reconstituirea dreptului
de proprietate:
"ART. 36
(1) Persoanelor fizice cărora li s-au stabilit dreptul de proprietate prin
împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei
agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau
cărora atribuirea le-a fost anulată, persoanelor îndreptăţite la împroprietărire,
înscrise în tabelele nominale, precum şi persoanelor care dovedesc cu acte de
la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale că au luptat pe front şi
că îndeplineau condiţiile prevăzute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi
împroprietărite li se vor acorda terenurile respective, agricole şi forestiere, în
limita suprafeţelor disponibile, sau despăgubiri.
(2) Proba participării la război, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), se
poate face cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale.
(3) Petenţii cărora li s-au respins cererile în baza legislaţiei în vigoare, pe
motivul decăderii din termen sau al necorespunderii actelor doveditoare,
precum şi petenţii care nu au formulat cereri pentru că nu deţineau acte de la
arhivele militare pot formula o nouă cerere, în baza prevederilor art. 5 alin. 4
din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare."
ART. II
Persoanele prevăzute la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi
ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pot formula
cereri de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate, conform
prevederilor prezentei legi, în termen de un an de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
TERMEN: un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi (respectiv
7.12.2017).
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ANUNŢ
LEGEA 246/2016 – CONSTITUIREA/RECONSTITUIREA
DREPTULUI
DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR
AGRICOLE ŞI CELOR FORESTIERE
SE VOR DEPUNE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1. Cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal
sau prin mandatar. Când sunt mai mulţi moştenitori cererea
se poate face şi în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei.
2. Acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre
judecătorească, dacă există;
3. Acte de stare civilă: certificat de naştere, act identitate,
certificat de deces al autorului, în cazul moştenitorilor,
precum şi orice alte acte din care să rezulte dreptul de
proprietate asupra terenului solicitat.
4. Acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării
Naţionale din care să rezulte că persoanele îndreptăţite au
luptat pe frontul celui de-al Doilea Război Mondial;
5. Declaraţie pe propria răspundere;
Cererea, împreună cu actele prevăzute mai sus se depune la consiliul
local în a cărui rază teritorială este situat terenul, fie personal, fie prin poştă,
înăuntrul termenului prevăzut de lege.
În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta
actele doveditoare în original şi câte o copie xerox, semnată pentru conformitate,
rămânând la comisie numai copiile acestora.
Când cererea se transmite prin poştă, la aceasta se vor anexa copii xerox
semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant.
TERMEN: un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi (respectiv
7.12.2017).
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