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Avocatul Poporului recomandă demararea procedurilor legale de trecere în 

proprietatea privată a statului, a terenurilor din județul Bistrița-Năsăud, 
aflate în proprietatea publică a statului  

 
 
 
                Avocatul Poporului a emis o Recomandare, atât către Agenția Domeniului Statului 

cât și către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, în care solicită demararea 

procedurilor legale necesare în vederea schimbării regimului juridic al terenurilor ce fac 

obiectul situaţiei centralizatoare pe județul Bistrița - Năsăud, aflate în proprietatea publică a 

statului, şi trecerii acestora, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului pentru a fi 

afectate restituirii în natură. 

 

                Recomandarea este urmarea unei anchete inițiate de către Avocatul Poporului, după 

o petiție formulată de către Primăria Bistrița, în care semnala  nedemararea în termenul legal a 

procedurii prevăzute de dispozițiile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 165/2013, respectiv 

nepredarea terenurilor validate la nivelul Comisiei municipale Bistrița, în condițiile art. 9 din 

același act normativ, de către Agenția Domeniilor Statului și Autoritatea Națională pentru 

Restituirea Proprietăților, deși aceasta fusese solicitată din luna ianuarie 2015. În respectiva 

adresă se arăta că procesul de inventariere a terenurilor la nivelul județului a fost încheiat în 

data de 17 noiembrie 2014, iar Agenţia Domeniilor Statului şi Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor, în termen de 60 de zile de la data primirii situaţiilor centralizate pe 

judeţ, ar fi trebuit să demareze procedurile legale necesare în vederea schimbării regimului 

juridic al terenurilor ce fac obiectul situaţiei centralizatoare, aflate în proprietatea publică a 

statului, şi trecerii acestora, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului, pentru a fi 

restituite. 

 

                Avocatul Poporului a constatat că nerespectarea termenului sus-menționat și pe 

cale de consecință, neschimbarea regimului juridic al terenurilor, împiedică Comisia 

locală și Comisia județeană să procedeze la punerea în posesie a persoanelor îndreptățite 
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și eliberarea titlurilor de proprietate, situație cu atât mai gravă cu cât aceste comisii au 

obligația legală de a soluționa toate cererile de restituire până la data de 1 ianuarie 2016. 

 

                Având în vedere aspectele relatate anterior, Avocatul Poporului a trimis adrese atât 

Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, cât și Agenției Domeniilor Statului. 

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a comunicat atât Avocatului Poporului 

cât și Primăriei Bistrița documentele pe care Primăria trebuie să le transmită în vederea 

demarării procedurilor de schimbare a regimului juridic al terenurilor. Ulterior, Primăria 

Bistrița a reconfirmat însă că documentația a fost deja transmisă Agenției Domeniilor Statului.  

 

                Agenția Domeniilor Statului, prin Direcția Administrare Patrimoniu, a comunicat că 

a primit de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară situația comparativă 

a cererilor și a disponibilului de teren din județul Bistrița – Năsăud, dar nu a primit 

centralizarea întocmită de Comisia Județeană de fond funciar a județului Bistrița – 

Năsăud. Avocatul Poporului a efectuat o anchetă la sediul Agenției Domeniului Statului, 

reprezentanții Agenției comunicând faptul că nu au primit toate anexele, motiv pentru care nu 

se poate proceda la inițierea hotărârii de Guvern privind schimbarea regimului juridic al 

terenurilor în cauză. 

 
                Avocatul Poporului a solicitat Primarului Municipiului Bistrița dovezile de 

depunere a situațiilor solicitate de către cele două autorități publice implicate, precum și o 

copie a documentelor respective. Ca urmare, Primăria Bistrița a făcut dovada trimiterii 

documentației atât de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară cât și de 

către Comisia Județeană de fond funciar a județului Bistrița – Năsăud, Agenției Domeniilor 

Statului și Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. 

 

                Ca urmare a celor mai sus constatate, Avocatul Poporului a emis o Recomandare 

către Agenția Domeniului Statului și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, 

Recomandări ce poate fi consultată pe site-ul www.avp.ro, la secțiunea “Recomandări”.   

 

 

Matei Vîrtosu                                                                     5 noiembrie 2015       
Purtător de cuvânt, 
AVOCATUL POPORULUI 
 

 


