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SITUAŢIA APLICĂRII LEGILOR FONDULUI FUNCIAR
LA DATA DE 31.12.2016
• La nivelul judeţului Arad, corespunzător cererilor formulate în baza Legii
nr.18/1991, a Legii nr.1/2000 şi a Legii nr.247/2005, trebuie emise un număr de
159.169 titluri de proprietate pentru suprafaţa totală de 477.777 ha.
• Până la data de 31.12.2016 au fost emise 158.238 titluri de proprietate pentru
suprafaţa de 453777ha.
• Mai sunt de emis un număr de 931 titluri de proprietate pentru suprafaţa de
24.000 ha.
- De la apariţia Legii nr. 247/2005 au fost depuse un număr de 14.078 cereri
pentru suprafaţa de 137.697 ha din care :
- 11.455 cereri pentru suprafaţa de 62.905 ha teren agricol,
- 2.623 cereri pentru suprafaţa de 74.792 ha teren forestier.
•
Au fost soluţionate de comisiile locale 14.078 cereri din care 6008 cereri au
fost admise şi un număr de 8070 cereri au fost respinse.
•
Din totalul cererilor admise de comisiile locale au fost depuse 6008 dosare,
acestea fiind verificate .
•
Procentul de verificare a lucrărilor de fond funciar este de 100 %.
•
Comisia judeţeană a adoptat în anul 2016 un număr de 83 hotărâri.
•
Au fost depuse la Comisia judeţeană un număr de 3 contestaţii, fiind
soluţionate.
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SITUAŢIA APLICĂRII 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
comunist in Romania
•

•

La nivelul judeţului Arad, corespunzător cererilor formulate în baza Legii
nr.18/1991, a Legii nr.1/2000 şi a Legii nr.247/2005, necesarul de teren în
vederea finalizării procesului de restituire a terenurilor și a punerii în
executare a sentințelor judecătorești este de 64131,05 ha din care
33422,05 ha teren agricol care cuprinde și suprafața de 24237,6232 ha
teren aflat în zona necooperativizată și 30709 ha teren forestier.
Procentul de inventariere a terenurilorr este de 100 %.

_____________________________________________________________________________________________________________
Corespondenţă oficială
Arad, B-dul Revoluţiei, Nr.75, 310130 Tel: 0257-228.333; 0257-281.327; Fax: 0257-253.877;
e-mail: pja@prefecturaarad.ro site: www.prefecturaarad.ro
02.02.2017

