COMUNICAT DE PRESĂ
Instruire şi consultare tehnică privind inventarierea terenurilor disponibile
pentru retrocedare în judeţul Călăraşi
La finele săptămânii trecute, Instituţia Prefectului a organizat o nouă reuniune de
lucru a specialiştilor însărcinaţi cu inventarierea terenurilor disponibile pe teritoriul judeţului
Călăraşi, în vederea finalizării procesului
de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist.
Astfel, în sala de şedinţe a Consiliului
Judeţean,
secretarii
unităţilor
administrativ-teritoriale judeţ şi topografii
angajaţi de fiecare localitate s-au întâlnit
cu reprezentanţii conducerii Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru instruire şi consultări referitoare la întocmirea
anexelor nr. 1-8, conform Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013. Şedinţa a fost
prezidată de prefectul judeţului Călăraşi, George IACOB, alături de care au fost prezenţi
subprefectul Cornel COMAN, preşedintele Asociaţiei Primarilor de Comune – Călăraşi,
Nicolae PANDEA, primar al comunei Ştefan cel Mare, preşedinţii comisiilor locale de aplicare
a Legii 165/2013 şi Mihai GURLUI, primarul comunei Belciugatele.
Substanţiala tematică pusă în discuţie a fost completată de ilustrarea prin proiecţie
video a unor situaţii concrete, desprinse
din experienţa profesioniştilor cadastrali,
prezentată de directorul OCPI Călăraşi,
Ovidiu BENEA. Cu acelaşi prilej,
participanţii au primit şi informaţii legate
de corecta interpretare a prevederilor
legii şi ale normelor ei de aplicare, din
partea şefului serviciului juridic al
Instituţiei Prefectului, Elena IFRIM.
Între problemele sesizate de reprezentanţii din teritoriu, cele mai importante au fost
acele referitoare la asigurarea resurselor bugetare necesare pentru remunerarea
specialiştilor în măsurători topo contractaţi de fiecare u.a.t., iniţierea unei reglementări în
baza căreia comisiile locale să primească fără plată, din partea O.C.P.I., toate datele
cadastrale aduse la zi, şi întârzierile înregistrate în colaborarea cu Romsilva şi Agenţia
Domeniilor Statului. La final, organizatorii au anunţat că instruirea tehnică a celor implicaţi
în procesul de aplicare a Legii 165/2013 va continua cu noi aspecte practice, iar problemele
aduse în discuţie vor fi transmise şi de această dată, neîntârziat, iniţiatorilor legii, spre
competentă soluţionare.
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