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CORPUL PROFESIONAL AL SECRETARILOR GENERALI AI COMUNELOR DIN ROMÂNIA - CPSGCOR 

www.secretarigenerali.ro 
 

Către:   Ministerul Afacerilor Interne, 
   Direcţia Generală pentru Relaţia cu Instituţiile Prefectului, 
Spre ştiinţă:  Domnului Director General Teodor-Iulian GHEORGHE 
Referitor: Solicitare informaţii fond funciar de către unele Instituţii ale Prefectului, în 

soluţionarea scrisorii dv. circulare nr. 794491/05 septembrie 2022 
 

 

STIMATE DOMNULE DIRECTOR GENERAL, 

Corpul profesional al secretarilor generali ai comunelor din România (CPSGCoR) este structura 
asociativă reprezentativă a secretarilor generali ai comunelor din România, constituită în cadrul Asociației 
Comunelor din România (ACoR), structură asociativă reprezentativă pentru administrația publică locală, 
la nivelul comunelor din România, recunoscută ca atare prin art. 86 alin. (1) din Codul administrativ.  

În cadrul CPSGCoR se regăsesc la acest moment 1.957 de membri, secretari generali ai comunelor 
din România, ceea ce reprezintă peste două treimi din numărul total de comune şi peste trei sferturi 
din numărul de titulari pe post existenţi. 
 

Unul dintre principalele obiective ale Corpului nostru profesional îl reprezintă asigurarea unei relaţii 
principiale, de parteneriat şi colaborare, între autorităţile publice locale din comune şi celelalte autorităţi 
sau instituţii publice, în special cu Instituţiile Prefectului, cu referire directă la prevederile art. 261 din 
Codul administrativ, dar şi în respectul prevederilor art. 262 alin. (1) din acelaşi Cod. 
 

În acest context, referindu-ne la scrisoarea dv. circulară cu nr. 794491/05 septembrie 2022, prin care 
solicitaţi Instituţiilor Prefectului o serie de informaţii şi date privind fondul funciar, vă informăm că 
(DOAR) o parte dintre Instituţiile Prefectului au transferat această sarcină mai departe, către unităţile 
administrativ-teritoriale din judeţ, cu stabilirea unor termene absolut inadecvate şi nerealiste. 

Avem în vedere faptul că solicitările au ajuns în primării în cursul zilei de ieri, 6 septembrie, iar 
unele continuă să fie comunicate şi în cursul zilei de astăzi, 7 septembrie, având termen de rezolvare 
data de astăzi, 7 septembrie 2022, ora 12,00! 
 

Prima observaţie este aceea că informaţiile privind numărul cererilor soluţionate pe cale judecătorească 
în domeniul fondului funciar, precum şi numărul hotărârilor judecătoreşti definitive nepuse în aplicare la 
31.12.2021 reprezintă informaţii aflate în totalitate în posesia Comisiilor judeţene pentru fond 
funciar, întrucât orice acţiune în instanţă are ca pârâtă, potrivit legii, Comisia judeţeană (care a 
invalidat cererea aprobată la nivel local, sau a validat respingerea de către comisia locală a cererii depuse 
de către reclamanţi) după cum şi orice punere în aplicare a unei sentinţe definitive trece prin 
aprobarea Comisiei judeţene, care emite şi titlurile de proprietate corespunzătoare. 

În acest context, dacă (DOAR) unele Instituţii ale Prefectului au transferat această sarcină către UAT-
urile din judeţ, presupunem că acestora le lipseşte o evidenţă adecvată, care să le permită extragerea rapidă 
a informaţiilor necesare, în vederea comunicării acestora către Minister. 

În acest caz, este uşor de înţeles faptul că nici la nivelul comisiilor locale de fond funciar aceste 
informaţii nu sunt disponibile pe loc şi necesită un volum de muncă extrem de mare pentru a fi colectate. 
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Prin urmare, vă rugăm să înţelegeţi că informaţiile solicitate de către Instituţiile Prefectului: 

i. Nu pot fi furnizate, în nici un caz, de pe o zi pe alta, sau în câteva ore; 

ii. Nu pot fi furnizate în regim de urgenţă la un nivel de calitate şi profunzime care să acopere 
satisfăcător, la nivel global, realitatea situaţiei punerii în aplicare a legilor proprietăţii după 
cei 30 de ani de cazne;  

iii. Vor fi furnizate într-un termen rezonabil, de minim 3-5 zile lucrătoare, şi la un nivel de acurateţe 
relativ, cu credinţa că acestea vor putea fi ulterior îmbunătăţite; 

iv. Pot face obiectul unor eforturi concertate, într-un parteneriat colegial între comisiile judeţene 
şi cele locale, pentru actualizarea (în multe cazuri chiar RECONSTITUIREA) bazelor de date şi a 
situaţiilor acestor proceduri de punere în aplicare a sentinţelor definitive, având în vedere 
fluctuaţiile majore de personal care au afectat şi afectează grav capacitatea administrativă a 
comisiilor locale de fond funciar, cel puţin la nivelul comunelor, pe fondul discriminărilor 
salariale extreme la care este supusă administraţia publică locală în ultimii patru ani. 

 

V-am rămâne recunoscători dacă aţi comunica această scrisoare a comunităţii secretarilor generali 
ai comunelor din România catre Instituţiile Prefectului, în continuarea scrisorii dv. circulare din 
data de 5 septembrie 2022, astfel încât presiunea asupra colegilor noştri din teritoriu să revină în 
limitele unei colaborări principial corecte şi colegiale, care să ne permită să sprijinim şi noi, cu 
bună-credinţă, efortul dumneavoastră de a obţine o bază de date utilă, corectă şi completă. 
 
În contextul dat, subliniem faptul că, la nivel naţional, precum şi în fiecare judeţ în parte, întâmpinăm o 
împotrivire flagrantă a structurilor silvice (decidente) în procesul de punere în aplicare a sentinţelor 
definitive generate de aplicarea Legii nr. 246/2016, în privinţa cărora instanţa a dispus constituirea 
dreptului de proprietate asupra unor suprafeţe de teren cu vegetaţie forestieră care necesită scoaterea din 
fondul forestier naţional şi punerea la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar, pentru punerea în 
posesie a beneficiarilor. 

Vă adresăm rugămintea, pe această cale, să întreprindeţi demersurile necesare, către: 
 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, minister tutelar al ROMSILVA, 

 Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, titular al domeniului legilor proprietăţii 

 Instituţiile Prefectului, structuri responsabile la nivel judeţean, prin comisiile judeţene 
astfel încât, împreună sau fiecare separat, să stabilească în regim de urgenţă procedurile de urmat pentru 
o cât mai grabnică deblocare a punerii în aplicare a sentinelor definitive, care au şi doi ani de aşteptare 
la nivelul comisiilor locale, acestea din urmă fiind lipsite de orice pârghie pentru a le pune în aplicare. 

În lipsa unui astfel de demers instituţional, vom putea raporta cu succes, lunar sau semestrial, creşterea 
numărului de sentinţe definitive ne-puse în aplicare, în loc să putem raporta o diminuare treptată, prin 
rezolvare, a numărului acestora... 

 

Cu deosebită considerație, 
PREȘEDINTELE CPSGCoR, 

Dan CÂRLAN, 
 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI TARCĂU, JUDEȚUL NEAMȚ 
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