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HOTĂRÂREA 

Comisiei locale Slatina pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor agricole şi forestiere constituită prin Ordinul Prefectului nr. 118/08.06.2022 pentru 

aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, a Legii nr. 169/1997, ale Legii nr. 1/2000 şi Legii nr. 

247/2005. 

Analizând situaţia cererilor nesoluţionate, formulate "in temeiul Legii nr. 1/2000, 

respectiv: 

- cererea nr.43/28.11.1997 pe numele Geană N. Ion inscris la poziţia nr. 201, Anexa 30 

cu trecere în Anexa 39 la poziţia nr. 177, cu suprafaţa de 0,23 ha., aflată in evidenţa comisiei 

locale; 

Constatând: 

- faptul că in baza Legii nr. 18/1991 prin cererea nr. 146/1991 numitului Geană N Ion i-

a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1,65 ha. prin emiterea Titlului de 

proprietate nr. 7965/64/1998, la baza reconstituirii a stat Registrul Agricol perioada 1956-1958, 

cu suprafaţa de 1,87 ha. ; 

- prin cererea nr. 43/28.11.1997 depusă "in baza Legii nr.169/1997 a fost inscris in anexa 

30, poziţia 201 cu trecere in anexa 39, poziţia 177, cu diferenta de suprafaţă de 12 %, respectiv 

suprafaţa de 0,23 ha. suprafaţă de teren ce depăşeste cu 0,01 ha., suprafaţa de teren la care 

autorul are dreptul pentru reconstituire conform registrului agricol, comisia : 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Diminuarea suprafeţei de 0,23 ha. inscrisă in Anexa 30, poziţia 201, cu trecere in 

Anexa 39, poziţia 177, pe numele de Geană N. Ion cu suprafaţa de 0,01 ha., suprafaţa corectă 

fiind suprafaţa de 0,22 ha. 

Art.2. Compartimentul Fond Funciar, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Slatina, va comunica prezenta hotărâre Comisiei judeţene Olt pentru 
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aplicarea legilor fondului funciar şi va proceda la afişarea acesteia la sediul şi pe site-ul 

Primăriei municipiului Slatina. 

Art.3. Prezenta hotărke poate fi contestată în termen de 30 zile de la 

comunicare/afişare. Contestaţia se va depune la sediul Primăriei municipiului Slatina, str. M. 

Kogălniceanu, nr. I . 

Preşedinte„.... Secretar 
Constantin Ste EiflŢ Mihai ITA 
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Membrii: 
Gigi Ernes VILCELE 
Mihaela OTINCE 
Laura ROTARU 
Ingrid Monica MA 
Marius Radian OBRET 
Voichiţa SORCOATA 
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