
La 20 de ani dupa Revolutie: 242 de sibieni reimproprietariti. Alti 161 trebuie \&quot;sa mai astepte Bucurestiul\&quot;
Chiar daca au primit - prin toate forurile competente - dreptul a fi reimproprietariti cu terenurile agricole
care le-au fost nationalizate in regimul comunist, cateva sute de sibieni au fost nevoiti sa astepte ani buni:
la nivelul Comisiei locale de retrocedare nu mai existau terenuri disponibile. Acestea au fost solicitate de
ani buni de la Agentia Domeniului Statului, care inca administreaza suprafete mai mult decat generoase in
jurul orasului.
  
  Sibienii care asteptau dupa terenuri de la ADS pentru a fi reimproprietariti au fost trecuti pe celebra
Anexa 30 a Comisiei locale de retrocedare. Din aceasta lista, 242 de beneficiari vor primi terenuri
extravilane ce insumeaza 360 de hectare situate pe locul fostului IAS Agromixta: zona Sibiu – Dealul
Bulgaru (230ha) si zona Gusterita (130ha), anunta Primaria Sibiu, care a primit recent, prin transfer,
suprafetele amintite de teren.
  
  " Actiunea a demarat la inceputul lunii decembrie 2010 si este inca in derulare. O echipa din Primaria
Sibiu se deplaseaza la fata locului pentru a semna cu proprietarii procesele de predare-primire ale
terenurilor, iar in fiecare zi de lucru sunt puse in posesie aproximativ 20 de persoane. Deja au fost cinci
zile in care am realizat aceste actiuni, dar pentru a permite deplasarea in teren si conditiile meteorologice
trebuie sa fie favorabile`, a declarat primarul Klaus Johannis, intr-un comunicat de presa.
  
  Terenurile primite de la ADS pentru care municipalitatea reconstituie dreptul de proprietate au fost
predate de catre ADS Bucuresti in baza unui proces verbal de predare-primire in luna august 2010.
  
  Alti 161 de sibieni, pe lista de asteptare
  
  Primaria Sibiu va mai face demersuri in aceasta primavara catre ADS pentru a primi inca 110 hectare
prin redepunerea unei solicitari care a fost initial respinsa. In prezent mai sunt 161 de dosare aprobate prin
care se solicita reconstituirea dreptului de proprietate si o serie de cereri aflate in diverse stadii ale
evaluarii.
  
  Ultima sesiune de reimproprietariri a avut loc in anul 2007 in baza Legii nr. 1/2000 pe locul fostului IAS
Agroindustriala, cand au primit inapoi terenuri un numar de 47 persoane, mai anunta Primaria Sibiu.
  
  Suprafetele care sunt retrocedate intrunesc conditiile reglementate de Legea 247/ 2005. De prevederile
legii beneficiaza persoanele care au adus pamant in cooperativa sau carora li s-a preluat in orice mod
teren, mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane
anume stabilite.
  
  Citeste si
  
  ADS. Pentru unii muma, pentru altii ciuma
  
  ADS nu mai e ciuma. A devenit si muma
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