Către
Comisia Locală de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor –
localitatea __________________- D-lui Preşedinte al Comisiei – D-lui Primar
Cererea nr. ________________

Subsemnata(ul) ________________________________, domiciliat în Germania,
________________________________________________________________
-

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 18/1991,
republicata, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 67/2010, solicit să mi se
facă oferta prevazută de art. 10 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin HG
890/2005, şi să mi se ofere un teren in echivalent valoric cu cel de pe vechiul
amplasament, care nu putea fi restituit în natură, deci trecerea pe anexa 6 la
legea 247/2005 (restituirea în natura a terenului).
- Solicit de asemenea să mi se dea şi inventarul complet al terenurilor din
intravilanul şi extravilanul localităţii (dat fiind faptul că nu ştiu dacă terenul
antecesorilor mei a trecut în intravilanul localităţii), din domeniul public sau
privat al statului, aflat in administrarea consiliului local, indiferent dacă acestea
fac obiectul unor contracte de concesiune sau închiriere sau dacă au fost date
în folosinţă gratuită.

-

Solicit de asemenea a mi se comunica valoarea de inventar a terenului
solicitat spre reconstituire (expropriat de stat) prin cererea iniţială şi valoarea
de inventar a terenului oferit pentru punerea în posesie.

-

Solicit un răspuns în termen de 30 zile, altfel voi fi nevoit a acţiona în judecată,
cerând cheltuieli de judecată, daune, sancţiuni administrative şi disciplinare.

Precizez că am fost trecut în anexa 23 pentru despăgubiri, pe care le consider
iluzorii, ne-fiind fonduri pentru despăgubiri, fiindu-mi lezat dreptul la proprietate, astfel
cum a fost garantat de Constituţie şi de Convenţie.
Legea nr. 67/2010 se referă la foştii proprietari sau moştenitorii lor "care au fost
înscrişi în anexele privind despăgubirile la regulamentele de aplicare a legilor
fondurilor funciar", respectiv, numai la cei care au depus cererile in termen, aceasta
fiind singura premisă în care puteau sa fie inscrisi în anexe, şi pentru care "nu mai
era teren" să li se dea şi au fost inscrişi în tabelul-anexă de despagubiri (anexa 23).
De fapt din cercetările mele teren există dar, ori face obiectul unui contract de
concesiune sau, de participare în asociaţie primărie-privat, fie este închiriat, ori este
dat în folosinţă gratuită.

Acum, legiuitorul a venit şi a spus că şi aceste terenuri de care primarii au afirmat că
nu sunt libere, le-au ţinut fiind închiriate, concesionate, date în folosdinţă garatuită,
etc, inclusiv cele din administrarea ADS, trebuiesc date celor care sunt înscrişi în
anexele de despăgubiri (anexa 23), dacă se formulează cerere, sau să acorde teren
din aceste suprafeţe celor ale căror cereri încă nu au fost soluţionate. Îmi exprim
optiunea, conform Legii nr. 67/2010 şi art. 24 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, rep., şi
art. 3 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, raportate la art. 9 si art.10 din HG 890/2005,
pentru ca în locul despăgubirilor să primesc teren în natură" din aceeaşi
localitate sau din alte localităţi" sau din „domeniul privat al statului (ADS)“ unde mai
există.
Solicit teren in echivalent valoric cu cel expropriat,
textul legii:
Legea 67/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr.
18/1991
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic
Alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi va avea urmatorul cuprins:
“(3) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, sau din domeniul privat al
statului, din aceeaşi localitate sau din alte localităţi, se pot restitui, la cerere, în
condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora care au fost îinscrişi în
anexele privind despăgubirile la regulamentele de aplicare a legilor fondurilor
funciar.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor
art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
(Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 215 din 6 aprilie 2010)
Cu stimă,
---------------------------

