
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 3 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1172/2001 şi completat prin H.G. nr. 
720/2002, privind întocmirea şi comunicarea lunară a datelor cu privire la stadiul realizării prevederilor Legii nr. 18/1991 şi ale Legii 
nr. 1/2000 cu modificările ulterioare, vă comunicăm următoarele : 
 Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad a emis în luna aprilie un număr de 
1.004 titluri de proprietate, depăşind programul de 600 titluri de proprietate, stabilit pentru această lună. 
 Potrivit machetei lunare, la 30.04.2003, procentul privind eliberarea titlurilor de proprietate la nivelul judeţului Arad este de 
95,21%. 
 Referitor la situaţia terenurilor agricole şi forestiere aflate în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului, respectiv în 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor, situaţia la 30.04.2003, se prezintă astfel : 
 -din suprafaţa de 20.447 ha teren agricol pentru care s-a stabilit dreptul de proprietate în natură din perimetrul societăţilor 
comerciale, Agenţia Domeniilor Statului a predat pe bază de protocol comisiilor locale   suprafaţa de 20.217 ha teren agricol.. 
 -din suprafaţa de  73.253 ha teren forestier din fondul forestier naţional, validată de Comisia judeţeană, organele silvice au pus 
la dispoziţia comisiilor locale suprafaţa de  70.882 ha din care  66.732 ha este în posesia proprietarilor. 
 De asemenea, vă informăm că la nivelul judeţului Arad aplicarea legilor fondului funciar este într-o continuă dinamică, aşa cum 
reiese din macheta privind “Stadiul aplicării legilor fondului funciar “ (coloanele 1 şi 2), fapt care se datorează următoarelor cauze : 
 -restituirea în natură a terenurilor agricole persoanelor îndreptăţite, din perimetrul societăţilor comerciale şi administrarea  
Agenţiei Domeniilor Statului, suprafeţe de teren agricol pentru care iniţial s-a stabilit dreptul de proprietate sub formă de despăgubiri,  
 -stabilirea suprafeţelor de teren cu vegetaţie forestieră din fondul forestier naţional care fac obiectul aplicării legilor fondului 
funciar în urma operaţiunilor de identificare şi delimitare efectuate de către organele silvice, 
 -clarificarea bazei de date, respectiv a titlurilor de proprietate de emis şi a celor emise precum şi a suprafeţelor aferente acestora, 
 -regularizările efectuate între comisii locale limitrofe, ca urmare a înregistrării duble a unor suprafeţe de teren agricol, 
 -revalidarea de către Comisia judeţeană a lucrărilor de fond funciar la comisiile locale care au finalizat aplicarea legilor fondului 
funciar, în baza propunerilor înaintate de către acestea. 
  
  
 
 



 
STADIUL APLICĂRII LEGILOR FONDULUI FUNCIAR LA SFÂRŞITUL LUNII   APRILIE_2003 
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titluri de 
proprietate 
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0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
TOTAL GENERAL 

(A+B) 
144.410 437.676 137.497 340.435 2.600 2.920 600 1.004 230 130.200 

A. TERENURI 
AGRICOLE  (1+2) 

136.035 344.372 132.466 309.587 1.633 2.127 336 994 230 125.564 

1. Legea nr. 18/1991 128.762 309.605 128.347 291.849 1.333 1.652 286 797 195 121.654 
 2. Legea nr. 1/2000 7.273 34.767 4.119 17.738 300 475 50 197 35 3.910 

B. TERENURI 
FORESTIERE (3+4) 

8.375 93.304 5.031 30.848 967 793 264 10 - 4.636 

3. Legea nr. 18/1991 4.373 3.357 3.744 2.758 - 46 - 10 - 3.436 
 4. Legea nr. 1/2000 4.002 89.947 1.287 28.090 967 747 264 - - 1.200 
           

 
N O T A  :   1.Din suprafaţa de 89.947 ha teren forestier(înscrisă la col.2 rd.4), în fond forestier naţional se regăseşte suprafaţa de 71.760  ha                 
                        2.Datele înscrise la coloanele nr.1 şi 2 au suferit modificări ca urmare :  

- adoptării de către Comisia Judeţeană a unor hotărîri  prin care s-au validat propuneri  ale consiliilor locale, s-au soluţionat contestaţii ale persoanelor îndreptăţite, respectiv s-au pus în 
aplicare sentinţe judecătoreşti definitive şi executorii. 

       -  înregistrării duble a unor suprafeţe de teren agricol de către unităţi administrativ teritoriale limitrofe . 
     -  rectificărilor  de suprafeţe de teren agricol faţă de anexele lucrărilor de fond funciar validate iniţial  ( în zona colinară a judeţului ) în baza propunerilor comisiilor locale validate de     
către Comisia Judeţeană . 
                                                
 


