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ÎN ATENŢIA: 
 

Proprietarilor de teren care au depus cereri conform legilor de 
Fond funciar, la Primăria Adamclisi 

 

 

 

DOCUMENTE PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI DE RECONSTITUIRE A DREPTULUI DE 

PROPRIETATE 

 

 

1.Copii de pe actele vechi de proprietate  (acte de vanzare- cumparare,  donatie ,act de schimb, 

act de partaj, act de constituire a dotei) prin care autorul dupa care s-a constituit dosarul de 

despagubire a dobindit dreptul de proprietate pentru suprafata totala de teren situata pe raza 

comunei Adamclisi jud Constanta si pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate atat in 

natura cat si sub forma de despagubiri, in temeiul  legilor  fondului funciar ; 

2. Registrul agricol aferent perioadelor 1948-1951, 1951-1955, 1956-1958, 1959-1963 si / 

sau registrul agricol de la data intrarii in CAP pentru titularul de rol  

3. Copie de pe   actul care atesta trecerea in proprietetea statului a intregii suprafete de teren 

reconstituite dupa autor sub forma  de  despagubiri.  Dovada preluarii poate fi facuta cu: 

- copie de pe cererea de intrare in Cooperativa Agricola de Productie (CAP) sau in Gospodaria 

Agricola Colectiva (GAC) a autorului; 

  -registrul  cu membrii cooperatori, 

  -evidentele cooperativei agricole de productie in perimetrul carora s-au regasit vechile 

amplasamente ale autorului avut in vedere la constituirea dosarului de despagubiri; 

  -proces- verbal de predare preluare a terenurilor din dosar, 

 -decret de expropiere si anexa cu pozitia  corespunzatoare autorului expropiat. 

 -evidenta terenurilor predate la stat, pe localitatea Adamclisi conform Decretului nr. 83/1949 

sau conform Hotaririi  Consiliului de Ministri nr.308/1953 de catre autor. 

Din documentatia existenta in dosarul de despagubiri  trebuie sa reiasa preluarea abuziva 

pentru intreaga suprafata reconstituita (in natura si sub forma de despagubiri) dupa autorul 

avut in vedere la constituirea dosarului de despagubiri. In masura in care se va constata  ca, 

nici in arhiva primariei, nici la arhivele statului si / sau alte institutii  nu se regasesc actele de 

preluare a terenurilor pentru care  se propune acordarea de despagubiri, ANRP Bucuresti 

considera ca se va putea intocmi un referat de catre comisia locala de fond funciar Adamclisi 

din care sa rezulte daca suprafata anterior mentionata a fost preluata de catre stat, fara titlu, 



in perioada de  referinta legala, respectiv anii 1945 – 1989 (cu nominalizarea autorului si a 

anului preluarii); 

4.Extrase de la arhivele  statului, cu privire la suprafata de teren detinuta de autor in perioada 

de referinta a legilor fondului funciar, respectiv anii 1945-1989; 

5. Declaratie pe propria  raspundere  prevazuta de art. 10 din Legea nr. 18 / 1991 republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare, data de catre persoanele indreptatite din dosarul de 

despagubire, cu suprafata totala de teren  pentru care li  s-a reconstituit dreptul de 

proprietate, localitatea (sau localitatile ) in care au avut loc respectivele  reconstituiri si 

autorii de pe urma carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate; 

 6.Copie de pe certificatul de mostenitor sau de pe certificatul de calitate de mostenitor 

eliberat de pe urma  autorului / mostenitorilor,  daca este cazul, acte de donatie, stingerea de 

datorie, hotarare judecatoreasca daca exista; 

7. Acte de identitate  valabile  pentru  toti mostenitorii si daca este cazul  de mostenitori 

decedati sunt necesare  certificate de mostenitor/ certificate de calitate de mostenitor  si acte 

de stare civila pentru toti mostenitorii care reies din actul de mostenire, cu inscrierea CNP-

urilor in  copii lizibile. 

8. In toate cazurile certificate de nastere, certificate de casatorie  si certificate de deces al 

autorului in cazul mostenitorilor; 

9. In vederea stabilirii situatiei juridice actuale (si detaliata) a imobilului pentru care  se vor 

acorda masuri compensatorii cu acceptul  persoanelor indreptatite  la propunerea Comisiei 

Locale de Fond Funciar Adamclisi va rugam sa ne comunicati urgent  informatii, documente 

referitoare la vechiul amplasament fosta proprietate a autorului. In toate cazurile, se va 

depune plan cadastral cu denumirea toponimica a tarlalelor, schita amplasamentului cu 

terenul detinut de autor sau orice alte informatii din care sa rezulte  identificarea vechiului 

amplasament solicitat, expertiza topografica sau identificarea grafica pe plan a vechiului 

amplasament inscris in anexa  nr. 11, certificandu-se totodata coordonatele actuale si zona de 

incadrare pentru suprafata de teren  cu care titularul a fost inscris in anexa de despagubiri.  

Actele care au stat la baza identificarii: la identificarea  vechiului amplasament  se vor avea in 

vedere prevederile art. 39, alin. (2) din HG nr. 890/2005 (harti topo, schite cadastrale, PUG), 

iar la incadrarea in zona a vechiului amplasament  se va  avea in vedere  hotararea de zonare a 

localitatii aprobata de catre Consiliul Local; 

-Harti amenajistice, extrase  de pe amenajament pentru terenurile forestiere etc; 

10. Toate contractele de cesiune  avand  ca obiect  drepturi privitoare la suprafetele de teren 

pentru care s-a dispus acordarea de despagubiri daca exista;   

11. Declaratii de martori, date in conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1), indice 3 din 

Legea nr. 1 / 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.  Potrivit textului invocat, în 

situaţia în care nu mai există înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientă în 

reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente şi când 

martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor pe toate laturile terenului 

pentru care s-a cerut reconstituirea. 

12.Declaratia prevazuta in art. 10, alin. (2) din Legea 18/1991, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare conform careia 



(1) Persoanele fizice si persoanele juridice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul 

de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele 

juridice care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole ori detin in orice mod 

asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie in care vor 

mentiona suprafata de teren agricol atribuita sau, respectiv, detinuta efectiv, in una sau mai 

multe localitati, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori.  

(2) Persoanele fizice vor face declaratia pe propria raspundere, iar persoanele juridice, prin 

reprezentantii lor.   

13. Orice alte acte, pe care persoana indreptatita le apreciaza a fi necesare si suficiente  pentru 

dovedirea: dreptului de proprietate asupra terenului solicitat, preluarii acestuia de catre 

statul roman, precum si pentru identificarea exacta a vechiului amplasament al suprafetelor 

revendicate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Avand in vedere cele mentionate va rugam ca in termen de 30 de zile  de la primirea prezentei 

adrese sa ne comunicati piesele ce nu au fost depuse la dosar in vederea acordarii de 

despagubiri. Va rugam sa lecturati  toate pozitiile din adresa nr………….. /…………………. iar la 

pozitiile  unde nu ati depus documente sa le depuneti legalizate la dosarul cauzei care se va 

instrumenta si completa de catre Comisia Locala de Fond Funciar a comunei Adamclisi. 

In situatia in care nu va conformati  la solicitarea ANRP Bucuresti, organismul care emite 

decizii de despagubire, suntem obligati sa solicitam radierea dvs.  din anexa 23 a comunei 

Adamclisi. 

Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon: 0241 / 854623, 0728929788 – Consilier 

Burcea Violeta. 

 

                                         PRIMAR                                                                                                                                          

         CONSILIER 

                                    SERBANESCU DORINA – CICILIA                                                                                                         

                 BURCEA VIOLETA                                                             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


