Cerere de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate
formulată în temeiul art. 23, art. 24 şi art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
modificată și completată prin Legea nr. 231/2018

Subsemnatul(a) ______________________________________________________________________________________________,
fiul/fiica lui ___________________________ și al ________________________, cu domiciliul în loc.___________________________,
str. ________________________, nr. _____, judeţul ____________________, posesor al BI/CI seria ______ nr. _________________,
eliberat de_____________________ la data de ________________, având CNP ______________________________________________,
conform prevederilor Legii nr. 18/1991, modificată și completată prin Legea nr. 231/2018 solicit emiterea
titlului de proprietate pentru :

⧠ terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curţii şi grădinii;
⧠ terenul situat în intravilan aferent construcţiilor edificate de către fostele cooperative de
producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum;

⧠ terenul aferent locuinţei, care nu a fost cooperativizat,
situat în comuna Căşeiu, sat __________________________, nr. ______, în suprafaţă totală de _____________ mp, deţinut
de __________________________________________________, în calitate de deţinător/ moştenitor(i) al/ai defunctului(ei)
________________________________________________ .

Declar că, pentru terenul care face obiectul prezentei cereri, nu am mai depus cereri de
reconstituire/constituire în baza legilor funciare anterioare.
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Anexez prezentei cereri :

⧠ Copie acte de identitate;
⧠ Copii după actele de

stare civilă (certificate de: naştere, căsătorie, deces al autorului, în cazul
moştenitorilor, certificat de moștenitor/calitate de moștenitor)

⧠

Plan de amplasament și delimitare a imobilelor întocmit de către o persoană autorizată în lucrări
topografice;

⧠ Declaraţii autentice de martor;
⧠ Adeverință eliberată de Primăria

Comunei Căşeiu, conform registrelor agricole din perioada 1945 –

decembrie 1989 din care să rezulte suprafața de teren deținută de petent precum și construcțiile înscrise / ⧠
Copie registrul agricol perioada1945-1989;

⧠ Acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească;
⧠ Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că terenul solicitat nu face/a făcut obiectul vreunei
cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată și modul de soluționare, după caz;

⧠

Alte

acte

din

care

să

rezulte

dreptul

de

proprietate

asupra

terenului

solicitat

:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

⧠ Alte acte :
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Declar că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea
atribuţiilor legale ale instituției.
Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de
Primaria comunei Căşeiu cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi libera circulaţie a acestor
date.

Data

Semnătura solicitantului

_____________

____________________________
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