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Catre: COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUIDE .
PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILoR .

In atentia:. Domnului Primar - Pre~edintele comisiei
Referitor la : Eliberare duplicat titlu de proprietate

Stimate Domnule Presedinte,

Prin prezenta va aducem la cunO$tinia urmatoarele:

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (7) din HG 890/2005 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru
. stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire
a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor,

"In cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate,
sub conditia publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a a declaratiei de
pierdere sau distrugere, si purtarii mentiunii "duplicat", dupa incunostintarea scrisa a
comisiei judetene".

In acest sens, pentru eliberarea unui nou titlu de proprietate-duplicat se va prezenta la
Secretariatul tehnic permanent al Comisiei judetene de fond funciar ,in treiexemplare, 0
documentaiie care va coniine urmatoarele:

-adresa de inaintare;
-referatul comisiei locale;
-procesul verbal al comisiei locale;
-cererea persoanei interesate , insoiita de acte de stare civila;
-Monitorul Oficial , partea a III-a, in care s-a publicat anuniul;
-copie a titlului de proprietate distrus sau pierdut (care se obiine de la OCPI Teleorman,

daca nu exista in arhiva primariei);
-proces-verbal de punere in posesie (completat cu toate datele referitoare la tarlale,

parcele si vecinataii);
-copii ale actelor de stare civila ale proprietarului sau mO$tenitorilor care aufost validaii

in anexe. .

Cu deosebita consideratie ,
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