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Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în 
scopul constituirii/reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole/forestiere, respectiv acordării drepturilor legale pentru imobilele 

preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist  

 
Instituția Prefectului-Județul Covasna prin intermediul Compartimentului 

Urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, prelucrează datele dumneavoastră 
cu caracter personal precum și a persoanei/persoanelor ai cărui împuterniciți legal 
sunteți, respectiv: nume, prenume, adresa de domiciliu, seria și numărul BI/CI, CNP, 
data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, date din actele de stare civilă, telefon, e-
mail.  

Prelucrarea datelor se face prin mijloace manuale și automate, în scopul 
constituirii/reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole/forestiere, respectiv acordării drepturilor legale pentru imobilele preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist conform următoarelor acte normative: 

  Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată; 
 Legea nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 

 Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, 
precum și unele masuri adiacente 

 Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv în 
perioada regimului comunist in Romania. 
 Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare 

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 
abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată,  

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele solicitate, refuzul dumneavoastră 
determinând nerezolvarea problemelor de fond funciar/ respectiv acordării drepturilor 
legale pentru imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, pentru 
care ați solicitat sprijinul instituției.  

Informaţiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către Instituţia 
Prefectului – Județul Covasna și pot fi comunicate la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Covasna, Garda Forestieră Brașov, Agenția Domeniilor Statului (A.D.S.), 
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P.), autoritățile 
administrației publice locale, precum la alte autorităţi şi/sau instituţii publice implicate 
în soluţionarea cererii pe care aţi adresat-o. 
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