
Comparativ cu situaţia comunicată la sfîrşitul lunii februarie 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 
martie un număr de 849 titluri de proprietate, depăşind programul de 812 titluri de proprietate, stabilit pentru această 
lună. 
 Potrivit machetei lunare, la 31.03.2003, procentul privind eliberarea titlurilor de proprietate la nivelul judeţului 
Arad este de 94,69%. 
 Referitor la situaţia terenurilor agricole şi forestiere aflate în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului, respectiv 
în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor, situaţia la 31.01.2003, se prezintă astfel : 
 -din suprafaţa de 19.897 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 întreaga  suprafaţă. 
 -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 71.465 ha din care 66.487 ha este în posesia proprietarilor. 
se poate constata o diminuare a suprafeţei aferente titlurilor de emis, respectiv 439.774 ha (în luna februarie) şi 
437.388 ha (în luna martie). 
 Această modificare a suprafeţei s-a efectuat în urma verificării împreună cu Oficiul Judeţean de Cadastru, 
Geodezie şi Cartografie a lucrărilor de fond funciar şi balanţelor de fond funciar a unităţilor administrativ – 
teritoriale, constatîndu-se înregistrări duble a unor suprafeţe de teren agricol de către unităţi administrativ – teritoriale 
limitrofe. 
 O altă cauză care a determinat efectuarea acestor modificări constă în rectificările de suprafeţe de teren agricol 
efectuate faţă de anexele lucrărilor de fond funciar validate iniţial în baza propunerilor comisiilor locale validate de 
către Comisia judeţeană. 
 Rectificările acestor suprafeţe s-au efectuat în zona colinară a judeţului, unde stabilirea dreptului de proprietate 
s-a efectuat pe vechile amplasamente şi unde s-au constatat diferenţe între suprafeţele validate iniţial şi cele rezultate 
în urma măsurătorilor topografice şi recunoaşterii de către vecini a limitelor proprietăţii.  
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TOTAL GENERAL 

(A+B) 
   144.152 437.388 136.493 338.430 2.000 2.282 812 849 260  129.408 

A. TERENURI 
AGRICOLE  (1+2) 

135.777 343.277 131.472 307.590  1.297 1.499 474 511 239  124.822 

1. Legea nr. 18/1991 128.762 309.605 127.550 290.762  1.047 1.221 312 349 147  121.022 
 2. Legea nr. 1/2000 7.015 33.672 3.922 16.828    250    278       162 162            92      3.800 

B. TERENURI 
FORESTIERE (3+4) 

8.375 94.111 5.021 30.840     703    783 338 338  21      4.586 

3. Legea nr. 18/1991 4.373 3.357 3.734 2.750 -     36 - - -      3.436 
 4. Legea nr. 1/2000 4.002 90.754 1.287 28.090    703   747 338 338  21      1.150 
           

 
 
N O T A  :   1.Din suprafaţa de 90.754 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 . 
                                            
 


