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Arad: Decizie de desfiintare a hotarârii judecatoresti prin care o familie primise
toate terenurile satului Nadas
Institutia Prefectului - Judetul Arad a înregistrat o decizie favorabila, în prima instanta, la Judecatoria
Bals, judetul Olt, unde fusese stramutat, în urma cu doi ani, asa- zisul 'caz Nadas', procesul locuitorilor
satului aradean Nadas cu familia Mihai Alexandru si Viorica Colteu, care primise, printr-o hotarâre a
Judecatoriei Ineu, o hotarâre de împroprietarire pentru peste 8.500 de hectare de padure si terenuri
agricole în zona satului respectiv.

'Sentinta civila nr. 857 din 10 septembrie 2018 a Judecatoriei Bals a admis, în rejudecare, cererea de revizuire
promovata de Comisia Judeteana de Fond Funciar din cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Arad, împotriva
sentintei civile nr. 657/2006 a Judecatoriei Ineu, prin care s-a restituit familiei Colteu suprafata de 8742 de hectare
de padure, în baza certificatului de calitate de mostenitor nr. 5/2003, emisa de notarul Vlai Adrian, care a fost
desfiintat definitiv, de instantele penale, în urma declararii falsului acestui act', informeaza un comunicat transmis
marti de Institutia Prefectului - Judetul Arad.
Potrivit sursei citate, Judecatoria Bals a decis desfiintarea sentintei civile 657/ 2006 a Judecatoriei Ineu, însa
hotarârea Judecatoriei Bals poate fi atacata cu recurs la Tribunalul Olt.
"Pentru Institutia Prefectului - Judetul Arad, solutia favorabila a Judecatoriei Bals vine ca o compensare a hotarârii
cu care s-a actionat, prin toate mijloacele legale avute la îndemâna, pentru remedierea situatiei juridice a
terenurilor din satul Nadas, restituite familiei Colteu printr-un document fals", a declarat prefectul judetului Arad,
Florentina Horgea, potrivit comunicatului mentionat.
Sentinta civila nr. 657/30.03.2006, a carei desfiintare a fost dispusa de Judecatoria Bals, a fost pronuntata de
Judecatoria Ineu în Dosarul nr. 457/2006, prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea
numitilor Colteu Mihai Alexandru si Colteu Viorica, pentru suprafata de 8.742,97 ha teren padure, teren agricol,
împreuna cu cladirile sau alte constructii aflate pe acestea, inclusiv Cabana Tesa, de pe raza localitatii Nadas,
comuna Taut.
Cererea de revizuire a fost întocmita de Institutia Prefectului - Judetul Arad, în urma constatarii falsului în privinta
Certificatului de calitate de mostenitor nr. 5/2003 (prin care Mairovitz Ecaterina este desemnata mostenitoare
legala în cota de 1/1 parti din masa succesorala apartinând defunctei Grosz Elena nascuta Weisz), efectuata prin
Ordonanta din data de 17.02.2016 a Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara si mentinuta
prin Sentinta penala nr. 203/PI/13.07.2016 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, si luând în considerare
împrejurarea ca acest Certificat de mostenitor a fost determinant în pronuntarea Sentintei civile nr. 657/2006 a
Judecatoriei Ineu.
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