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HOTARARE NR.6368 

DIN 28.10.2015 

 

  Privind respingerea /invalidarea a unui numar de 139 cereri ,suprafata 
totala de 138,88 ha teren, conform  tabelului nominal nr.3951/30.07.2015 

 

          Comisia comunala de aplicare a legilor fondului funciar constituita        

,conform Ordinului Prefectului –judetul Bacau nr.410/17.Decembrie 

2012,anexa 24  

          Avand in vedere: 

- cererile depuse de catre cetateni ca urmare a legilor fondului funciar,fara date 

concrete de identificare,fara documente justificative care sa ateste faptul ca sunt 

indreptatite la retrocedare terenuri ,etc ; 
- tabelului nominal nr.3951/30.07.2015,care cuprinde un numar de 139 cereri,suprafata 
totala de 138,88 ha teren, 

        In temeiul art.5 din Regulamentul  privind procedura de constituire,atributiile 
si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra 
terenurilor precum si punerea in posesesie a proprietarilor aprobat prin 
H.G.nr.890/2005 cu modificarile si completarile ulterioare 
 
                                                                     HOTARASTE: 
       Art.1.Se resping /invalideaza un numar de 139 cereri,suprafata totala de 138,88 
ha teren, conform  tabelului nominal nr.3951/30.07.2015,parte integranta din 

prezenta hotarare. 
     Art.2Persoanele interesate ,nemultumite de masurile dispuse prin 
prezenta hotarare  pot face contestatie in termen de 10 zile de la data 
afisarii,conform prevederilor Legilor Fondului funciar ,care reglementeaza 
acest aspect. 
    Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publicului prin afisare la sediul si 

pe site-ul primariei,comunei Cleja,judetul Bacau. 

 
Nr. Voturi „pentru” = 9 
 
Nr.Voturi „abtineri”= 0 
 
Nr.Voturi”impotriva”=0 
 
Prezenti un numar de 9 .membri din totalul de 11 
 
     PRESEDINTE COMISIE                  SECRETAR COMISIE      MEMBRI :   HOBORICI VALENTIN 
               PRIMAR                              BLEOJU ELENA                           ing. BENCHEA ALINA VALENTINA 
              JOCA ION                                                                            cons.jur. GOPSA RALUCA 
                                                                                                        Ing. IURASCU VASILE 
                                                                                                         ing. IONITA VALENTIN 
                                                                                                         SOCIVOI GHEORGHE 
                                                                                                          DAVID ANDREI 
                                                                                                         BENCHEA PETRU 
                                                                                                         BENCHEA STEFAN

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA CLEJA 

Comisia Comunala de aplicare a legilor fondului funciar       

 

Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com 
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Județul Bacău 
Primăria Comunei Cleja 
Comisia Comunală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar 
Nr. 3951 / 30.07.2015 

TABEL NOMINAL CU PERSOANELE CARE AU DEPUS CERERII CONFORM LEGILOR FONDULUI FUNCIAR  
CERERI PROPUSE PENTRU RESPINGERE/ INVALIDARE –PADURE 

 
Nr. 
Crt. 

Autor Moștenitori 
(fiu/fică/rudă, conf. Legilor 

Fondului Funciar) 

Nr. și data 
cererii 

Vol Suprafața 
din 

cerere/ha 

Motivul invalidării 

1 Tochilă Eliabeta  34/14.01.1998 5 0.20 Lipsă date concrete de identificare LIPSA ACTE 
DOVEDITOAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE, ACTE DE 

STARE CIVILA ,  
2 Cernat Maranda Cernat V. Gheorghe 292/23,02,1998 5 1,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare ,l ipsă 

acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate 

3 Leghedi Andrei  742/28,03,1998 5 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului de 

proprietate 

4 David Varvara Lorenț Magda 1049/02,04,1998 5 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului de 

proprietate 

5 Berbecaru Andrieș Antal Berbecaru Maria, 

Farcaș Hulubaru Roza, 
Berbecaru Gheorghe, 
Cochior Margareta, 

Berbecaru Ioan, 

1297/03,04,1998 5 1,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte doveditoare a dereptului de proprietate 

6 Mican Gh Gheorghe Patrona Gh. Catrina 970/31,03,1998 5 0,40 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului de 

proprietate 

7 Patrașcu M. Magda Benchea Magda 21/12,1,1998 5 0,46 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare , 
Lipsă acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului 

de proprietate 

8 Ardei Giurgi Ardei G Petre 400/10,03,1998 5 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsa 
certificat ahivele statului lipsaă acte de stare civilă 

9 Polcovnicu Maria  880/30,03,1998 5 1,22 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
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acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

10 Lorebț Gh. Gheorghe Lorenț Ilie 866/31,03,1998 5 1,15 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului de 

proprietate(certificat arhivele statului) 

11     Antal Martin Antal M.Martin 829/30,03,1998 5 2,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului de 

proprietate(certificat arhivele statului) 

12  
   Bejan Martin  

Bejan Petre 304/26,02,1998 5 2,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

13 Ciuraru Anton  1071/2,04,1998 5 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

14      Cadar F. Mihai Roca F. Catalina 662/25.03.1998 5 0.54 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Llipsă 
acte doveditoare a dereptului de proprietate(certificat 
arhivele statului) 

15 Cadar Lungu Mihai  668/25,03,1998 5 0,20 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

16 Grosu Ianoș Gal Ionel, Gal Mihai 1409/08,03,1998 5 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

17 Benchea Ianoș  Benchea Andrei 427/12,03,1998 5 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

18 Sabău M. Anița  118/23,01,1998 5 0,15 L Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare ipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

19 Duma I. Ruja Duma I. Mihai, Duma I. 
Ferent 

43/2,04,1998 5 0,60 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

20 Patrascu St Ion Patrascu Andrei 469/17,03,1998 5 1,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dereptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

21 Potărniche Gheorghe Potărniche Gh. Gheorghe 666/25,03,1998 5 0,55 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 
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22 Chochiorca Antal  Panțiru Maria 278/20,02,1998 5 0,40 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului)-doar pe 0,20 

23 Duma Gheorghe Duma Elisabeta 801/30,03,1998 5 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 

date concrete de identificare și acte doveditoare lipsă acte 
doveditoare a dereptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

24 Antal Vaida Ion  92/21,01,1998 5 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului)  

25 Mocanu Grigore  327/4,03,1998 5 1,73 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului- 0,80) 

26 Antochi Ion  12/2212,1997 5 0,56 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

27 Benchea Varvara Benchea Martin 773/30,03,1998 5 0,30 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

28 Sabău  Anița  118/23,01,1998 5 0,15 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

29 Gherfi Cătălina  60/16,01,1998 5 2,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

30 Menghereș Andrei Menghereș Martin 965/31,03,1998 8 3,00 lLipsă date concrete de identificare și acte doveditoare ipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

31 Duma Sep Mihai Patrașc A. Ferent 805/30,03,1998 8 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

32 Andrei Giurgi  Andrei Gheorghe 885/30,03,1998 8 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

33 Cadar Martin  814/30,03,1998 8 3,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare 
Prezinta document doar pentru 1,90 ha. 

34 Demșa M. Ștefan Demșa Șt Mihai 713/26,03,1998 8 0,90 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
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proprietate(certificat arhivele statului) (document doar pt 
0,25) 

35 Bejan M. Petre  195/04,02,1998 8 0,20 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

36 Demșa Andrei Demșa Erja 1225/03,04,1998 11 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

37 Iștoc Ferenț  Iștoc Mariea 1244/03,04,1998 11 0,40 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

38 Dumău Martin Benchea Varvara, Bejan 
Ruja 

333/5,03,1998 11 1,0 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

39 Șerban p. Elisabeta  111/22,01,1998 11 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare acte 
de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

40 Meșterca Gh. Maria  109/22,01,1998 11 0,64 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

41 Benchea M. Ion  129/26,01,1998 11 0,26 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

42 Balint M. Martin  121/23,01,1998 11 0,76 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

43 Botezatu Gheorghe Botezatu Petre 952/31,3,1998 11 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

44 Bulai Ferenț Bulai Roza 341/05,03,1998 11 1,52 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

45 Salca Is. Martin  362/06,03,1998 11 0,45 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

46 Sabău i Gheorghe Sabău Gh. Gheorghe 320/04,03,1998 11 0,80 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 
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47 Laslau P. Petre Laslau P  Antal 126/23,01,1998 11 2,05 l Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare ipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

48 Cadar Șt Petre  324/4,03,1998 11 0,60 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

49 Farcaș P. Anita Sabău Gh Anita 329/04,03,1998 11 0,36 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

50 Voidoc Andrei Laslău Varvara Biliboc 
Magda 

1149/2,04,1998 11 2,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila,  

51 Farcaș Dumitru Farcaș Catalina,Farcaș 
Ion, Farcaș Mihai, Roca 

Ecaterina, Catea Magad, 
Benchea Elena 

1120/2,04,1998 11 1,60 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

52 Benchea Catrina  659/25,03,1998 11 0,10 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

53 Ciuraru Gherghel  26/23,01,1998 11 0,12 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

54 Ciobanu Grigore Ciobanu Andrei 342/5,03,1998 11 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

55 Bejan I. Varvara  392/9,03,1998 11 1,70 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

56 Grosu Elena  396/10,03,1998 11 0,22 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

57 Bejan Ecaterina Bejan Maria 604/24,03,1998 11 0,20 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

58 Silvaș Mihai Silvaș Elisabeta  160/29,01,1998 11 0,25 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

59 Balint Mihai  458/16,03,1998 11 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
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proprietate(certificat arhivele statului) 
60 Cochior Balan Gheorghe Cochior Balan Mihai 459/16,03,1998 11 0,40 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 

acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

61 Gherfi I Martin Budău Martin, Demșa 
Ecaterina, Catea Magda 

1017/ 11 0,10 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila( Legătura de rudenie) 

62 Demeterca Ianos  1094/2,04,1998 16 0,40 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

63 Ambaruș Petre Ambaruș Mihai 425/12,03,1998 16 1,84 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

64 Cochior Anton Roca Iosif 1122/2,04,1998 16 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare 
Lipsa acte de stare civilă 

65 Cochioras Ianos Cochioraș Mihai, Cohioraș 
Ruja, Meșterca Maria, 
Santejudeanu Elena, 

Căldăraru Luța 

851/30,03,1998 16 0,50  Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

66 Călărșu Elena Ioan  1156/3,04,1998 16 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

67 Ciceu Verona  605/24,03,1998 16 1,25 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila,  

68 Antal MArtin Benchea Maria 822/30,03,1998 16 0,36 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

69 Bejan Fala Mihai Ardei Maria, bejan Fala 
Varvara, Catea Catalina, 

Bejan Fala Gheorghe 

399/10,03,1998 16 3,65 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

70 Benchea Giurgi Benchea Ionel, Benchea 

Catălina, Benchea Ștefan 

708,26,03,1998 16 0,64 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

71 Patrașcu Giurgiu Patrașcu Ghe,  1251/3,,04,1998 16 0,12 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

72 Ciuraru Elelna Ciuraru Petre 640/25,03,1998 16 0,25 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
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proprietate(certificat arhivele statului) 
73 Stoleru Ferenț   714/01,03,2002 16 1,30 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 

acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) (acte pe 0,40 ha) 

74 Benchea I. Gheorghe Benchea Magda 20/12,01,1998  0,92 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

75 Benchea Ferenț Benchea Ion 1249/03,04,1998 16 0,80 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

76 Patrașcu G Anita Patrașcu Ghe 1250/03,04,1998 16 0,51 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

77       Sabău Martin Benchea Gheorghe 1107/2,04,1998 16 1,10 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, -legătura de rudenie. 

78 Ion Gheorghe  1143/2,04,1998 16 3,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

79 Cochior Iș. Ghe Cochior Gh Pavel 405/11.03.1998 13 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

80 Bejan M. Erja Bejan  Elema, Benchea 
Roza, Sabau Varvara 

479/17,03,1998 14 1,10 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

81 Mocanu Anita Gondos Martin, Mocanu 
ghe 

905/30,03,1998 14 0,62 lipsă acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat 
arhivele statului) 

82 Cochior Ecaterina  249/18,02,1998 14 1,33 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

83 Antal Gh Ștefan  946/31,03,1998 14 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

84 Sasu Martin Sasu Anton 951/31,03,1994 14 0,88 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

85 Lorenț Ghe Lorent Martin 68/19,01,1998 14 0,24 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 
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86 Benchea Luța Benchea I. Petre 66/19,01,1998 14 0,69 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

87 Benchea Gheorghe  184/3,01,1998 14 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

88 Menghereș Cătălina Menghereș Gheorghe, 
Coman Elisabeta, 

Menghereș Veronica, 

Menghereș Ioan, Pruteanu 
maria 

335/5,03,1998 14 0,30 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

89 Jitaru M. Andrei  834/30,03,1998 12 0,20 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

90 Jitaru Ij Varvara Jitaru Ioan 947/31,03,1998 12 1,75 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, ACT DE PROPRIETATE PE 0,50 

91 Simon M Petru Simon Toni, Simon Petru, 
Simon Varvara, Budău 

ristina. Farcaș Maricica, 
Simon Mihai 

1218/3,04,1997 12 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

92 
 

Cadar G. Miihai Cadar Catalina 1197/03,04,1998 12 2,10 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 

dovada proprietății 
 

93 Voidoc jaluba Maritin Voidoc Jaluba- Eugen, 
Tereza, Grigore, Ion 

623/24,03,1998 12 0,40 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

94 Serban Martin Serban Anton, Dumitru, 
Pavel 

1165/03.04.1998 12 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

95 Hodorog Iosif  563/23,03,19998 12 0,60 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

96 Demșa Magda  Demșa Dumitru, Demsșa 
Ecaterina 

747/28,03,1998 12 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

97 Urban I. Giurgi Urban Anton 758/29,03,1998 12 2,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 
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98 Sabău Martin David Elisabeta, Sabău 
Anton, Noghi Varvara, 

Hoborici Varvara, Sabău 
Ghe 

309/27,02,1998 12 0,12 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

99 Budău Iș Magda Budău Mihai, Budău 

elisabeta, Budău Anița, 
Budău varvara, Pruteanu 

Ruja 

574/23,03,1998 6 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

100 Patrașcu Șt Mihai Patrașcu M. Ion 1066/2,04,1998 6 0,90 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

101 Duma Giurgi Dumă Gheorghe 796/30,03,1998 6 1,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte stare civila 

102 
 

Prutanu Ianos  846/30,03,1998 6 2,78 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, Justificare pe suprafata de 0.40 ha 

103 Patrascu Petre, patrasc 
Gheorghe 

 17,03,1998 6 0,60 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

104 Benchea Petre  736/28,03,1998 6 0,25 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

105 Budău Martin Budău Ilie 1246/30/4/1998 15 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

106 Hoborici Ion  643/25/03/1998  0,80 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

107 Benchea Martin Benchea M. Giurgi 336/05,03,1998 15 0,38 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

108 Pruteanu A magda Pruteanu Erja, Grigore, 
Grosu Anita 

130/26,01,1998 15 1,20 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

109 Grosu F. Stefan Grosu st Ghe 350/06,03,1998 15 2,25 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

110 Salca Ghe Salca Varvara 428/12,03,1998 15 2,52 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
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proprietate(certificat arhivele statului) 

111 Budău Cătălina, Feer 
Tereza 

 596/23,03,1998 15 0,30 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

112 Filip Ruja Demșa Ruxanda, Benchea 

Ferenț 

535/18,03,1998 15 2,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

113 David Giurgi Benchea Erja, Lorenșț 
Maria, David Mihai 

276/20,02,1998 15 0,87 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

114 Grosu F. Ianoș   87/21,01,1998 15 1,22 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

115 Benchea Varvara Olaru Andrei Maria 62/16,01,1998 15 0,12 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

116 Gal Ianoș Duma Maria, Gal Luța 1044/2,04,1998 15 0,20 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

117       David Constantin  442/16,03,1998 15 8,52 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

118 Gondos  Mihai  1152/2,04,1998 10 0,40 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de rudenie. 

119 Benchea Codori Anton Benchea C Anton, Moraru 
Solomon Elisabeta, 
Benchea C Lazăr 

741/28,03,1998  0,40 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

120 Dogaru Martin Rosu Hoborici Maria, Cosa 
Victoria, Cosa Ion 

781/30,03,1998 10 0,74 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

121 Olaru I Andrei Olaru Lucia 509/18,03,1998 10 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

122 Ișvanca A Varvara Ișvanca A Mihai, Ișvanca A 
Ion, Stoleru Magda 

868/30,03,1998 10 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

123 Ciuraru Ghe Ianoș Ciuraru Magda 1195/3,04,1998 10 1,90 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
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proprietate(certificat arhivele statului) 

124 Gondoș I Ruxanda  889/30,03,1998 10 0,79 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

125 Iștoc Ghe Istoc Roza 1157/3,04,1998 7 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

126 Cochiorca Mihai Cochiorca Gheorghe 1287/03,04,1998 9 0,20 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

127 Salca A Catalina  921/31,03,1998 9 0,60 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare  lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

128 Dodan Gheorghe   943/31,03,1998 1 0,14 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

129 Farcaș Antal Roza Budău Mihai 217/16,02,1998 9 0,50 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

130 Cochiorca Martin Roca M. Elisabeta 259/19,02,1998 9 0,40 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte doveditoare a dreptului de proprietate(certificat arhivele 
statului) 

131 Catea F. Mihai Catea  Martin 418/4,03,1998 3 0,94 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare 
Certificat  arhiva pe o suprafata de 0,75ha 

132 Onode Mihai Onode Ghe. 724/26,03,1998 3 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

133 Demșa Gh Elena Demșa Ion, Maties Maria, 
Demsa Elena 

25/13,01,1998 3 2,33 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

134 Cadar  I Martin Cadar Ghe, Cadar 
Varvara, benceha Cotaru 

Maria 

681/25,03,1998 3 1,20 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte proprietate 

135 Salca Petre Salca P. Anton 447/16,03,1998 3 0,44 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

136 Cochior Ianoș  570/23,03,1998 9 4,78 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
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proprietate(certificat arhivele statului) 

137 Cadar Martin Vaida Catalina si Benchea 
Cotaru Mihai 

542/12,03,2000 9 1,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

138 Antal Roca Mihai Roca M Mihai, Voidoc 
Elena, Roca Maria, 
Benchea Joca Varvara, 
Roca Magda 

1993/2,04,1998 9 3,00 Lipsă date concrete de identificare și acte doveditoare Lipsă 
acte de stare civila, lipsă acte doveditoare a dreptului de 
proprietate(certificat arhivele statului) 

139  Total    138,88 ha  

       

Președinte,                                     Secretar Comisie,                                  Membrii,  HOBORICI VALENTIN 
Primar,                              cons. jur. BLEOJU ELENA                          ing. BENCHEA ALINA-VALENTINA 
JOCA ION                                                                                                           cons. jur. GOPȘA RALUCA 

                                                                                                                            Ing. IURAȘCU VASILE 
                                                                                                                            Ing. IONIȚĂ VALENTIN 
                                                                                                                            SOCIVOI GHEORGHE 

                                                                                                                          DAVID ANDREI 
                                                                                                                              BENCHEA PETRU 

                                                                                                                               BENCHEA ȘTEFAN 

 
 


