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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.117/08.12.1997, pe numele GAVRILESCU V. GHEORGHIŢA, inscrisă in 

anexa 30, poziţia 206 cu trecere in anexa 39, poziţia 182, cu suprafaţa de 0,25 ha.; cererea nr. 

nr. 122/08.12.1997, pe numele SOARE ION după autor SOARE VOICU, conexata cu cererea 

nr. 659/30.01.1998, inscrisă in anexa 47 poziţia 37 cu trecere in anexa 39, poziţia 602, cu 

suprafaţa de 0,75 ha.; cererea nr. 126/08.12.1997, pe numele CĂLIN RADU, după autor 

DOBRIŢA MARIA inscris la poziţia nr. 156 in anexa 30 cu trecere in Anexa 39 la poziţia nr. 

140 cu suprafaţa de 0,26 ha.; cererea nr. 127/08.12.1997, pe numele IONESCU ANICA, 

inscrisă in anexa 30 la poziţia 248 cu trecere in anexa 39, poziţia 219, cu suprafaţa de 0,12 ha; 

cererea nr. 131/09.12.1997 pe numele CĂLIN CONSTANTIN după autor CALIN GR. 

MARIA, inscrişi In anexa 30, poziţia 103 cu trecere in anexa 39 la poziţia 92, cu suprafaţa de 

0,12 ha,; cererea nr. 141/09.12.1997, pe numele POPESCU V. ELENA, inscrisă in anexa 30 1a 

poziţia 415 cu trecere in anexa 39, poziţia 371 cu suprafaţa de 0,23 ha; cererea nr. 

152/10.12.1997 pe numele ANGHEL N. IOANA, PĂTRAŞCU N. ION şi PĂTRAŞCU Dumitru, 

după autorul PĂTRAŞCU NICOLAE, inscris in anexa 30, poziţia 439 cu trecere in anexa 39 la 

poziţia 394 cu suprafaţa de 0,39 ha; cererea nr. 157/11.12.1997 pe numele FLORESCU 

1LEANA, SORESCU FLOAREA, FLORESCU CRISTIAN, după autor FLORESCU ION, 

Inscrişi 1n anexa 30 la poziţia 195 cu trecere ln anexa 39, poziţia 171 cu suprafaţa de 0,38 ha; 

cererea nr. 162/15.12.1997 pe numele NISTOR MARIA, inscrisă in anexa 30, poziţia 380, cu 

trecere în anexa 39, poziţia 339, cu suprafaţa de 0,34 ha; cererea nr. 165/15.12.1997, pe numele 

CIRCIUMARU ILIE, inscrisă in anexa 30 la poziţia 64 cu trecere in anexa 39, poziţia 58cu 

suprafaţa de 0,13 ha; cererea nr. 167/15.12/1997, pe PĂUN M. CONSTANTIN, inscrisă în 

anexa 30 la poziţia 417 cu trecere 1n anexa 39, poziţia 373 cu suprafaţa de 0,32 ha; cererea nr. 

175/17.12.1997, pe numele NICA LENUŢA după autor DOGORETE IOANA, inscrisă in anexa 

Page 1 of 5 



30 la poziţia 158 cu trecere în anexa 39, poziţia 142 cu suprafaţa de 0,16 ha; cererea nr. 

178/17.12.1997, pe numele MUSTAŢĂ F. IOANA, inscrisă in anexa 30 la poziţia 366 cu trecere 

in anexa 39, poziţia 329 cu suprafaţa de 0,14 ha; cererea nr. 181/17.12.1997, pe numele 

1RIMESCU RADA şi CONSTANTIN MARIA după autor ANDRONACHE CONSTANTIN, 

'inscrisă in anexa 30 la poziţia 8 cu trecere 'in anexa 39, poziţia 8 cu suprafaţa de 0,47 ha; cererea 

nr. 199/29.12.1997, pe numele ŞTEFAN AUREL după. autor 5TEFAN VASILE, inscrisă in 

anexa 30 la poziţia 503 cu trecere 'in anexa 39, poziţia 447 cu suprafaţa de 0,36 ha; 

Având in vedere prevederile art.12, alin. 3 din Legea nr. 165/2013, cu privire la modul 

de soluţionare „in ordinea de inregistrare a cererilor initiale " , inscrise "in anexele validate la 

Legile Fondului Funciar, adresa Instituţiei Prefectului Olt nr. 28645/07.09.2020 şi circulara 

Instituţiei Prefectului Olt nr. 17211/12.02.2020; 

Constatând: 

- faptul că persoanele au fost notificate sau moştenitorii acestora, prin adrese scrise şi 

prin anunţul nr. 27125/02.04.2019 şi nu au răspuns notificărilor până la această dată, situaţie in 

care soluţionarea cererilor menţionate mai sus ar întârzia nejustificat soluţionarea cererilor 

formulate la Legea nr.1/2000 şi nr. 247/2005, independent de voinţa comisiei locale; 

- faptul că a fost parcurs termenul de 120 zile prevăzut de art 32 din Legea nr.165/2013 

de la publicare a anunţului isn presă; 

-procesul verbal al comisiei din data de 13.10.2022 prin care se propune trecerea la 

soluţionarea următoarelor cereri, in această situaţie. Comisia: 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr.117/08.12.1997, pe numele 

GA'VRILESCU V. GHEORGHIŢA, inscrisă. "in anexa 30, poziţia 206 cu trecere in anexa 39, 

poziţia 182, cu suprafaţa de 0,25 ha., motivat de faptul că nu s-a putut respecta procedura de 

soluţionare conform art.12, alin 3 din Legea nr.165/2013, nefiind depuse documentele necesare 

completării dosarelor pentru soluţionarea acestora in termenul de 120 zile prevăzut de art. 32, 

alin 1, din Legea nr.165/2013, au fost notificaţi prin adrese scrise şi prin publicarea anunţului nr. 

27125/02.04.2019 in presa scrisălocală şi naţională; 

Art.2. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. nr. 122/08.12.1997, pe numele 

SOARE ION după. autor SOARE VOICU conexata cu cererea nr. 659/30.01.1998, înscrisă In 

anexa 47 poziţia 37 cu trecere isn anexa 39, poziţia 602, cu suprafaţa de 0,75 ha, motivat de 

faptul că nu s-a putut respecta procedura de soluţionare conform art.12, alin 3 din Legea 

nr.165/2013, nefiind depuse documentele necesare completării dosarelor pentru soluţionarea 

acestora in termenul de 120 zile prevăzut de art. 32, alin 1, din Legea nr.165/2013, au fost 

Page 2 of 5 



3 
notificaţi prin adrese scrise şi prin publicarea anunţului nr. 27125/02.04.2019 in presa scrisă 

locală şi naţională; 

Art.3. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 126/08.12.1997, pe numele 

CĂLIN RADU, după autor DOBRIŢA MARIA inscris la poziţia nr. 156 în anexa 30 cu trecere 

"in Anexa 39 la poziţia nr. 140 cu suprafaţa de 0,26 ha., motivat de faptul că nu s-a putut respecta 

procedura de soluţionare conform art.12, alin 3 din Legea nr.165/2013, nefiind depuse 

documentele necesare completării dosarelor pentru soluţionarea acestora in termenul de 120 zile 

prevăzut de art. 32, alin 1, din Legea nr.165/2013, au fost notificaţi prin adrese scrise şi prin 

publicarea anunţului nr. 27125/02.04.2019 in presa scrisălocală şi naţională; 

Art.4. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 127/08.12.1997, pe numele 

IONESCU ANICA, "inscrisă în anexa 30 la poziţia 248 cu trecere în anexa 39, poziţia 219, cu 

suprafaţa de 0,12 ha, motivat de faptul că nu s-a putut respecta procedura de soluţionare 

conform art.12, alin 3 din Legea nr.165/2013, nefiind depuse documentele necesare completării 

dosarelor pentru soluţionarea acestora in termenul de 120 zile prevăzut de art. 32, alin 1, din 

Legea nr.165/2013, au fost notificaţi prin adrese scrise şi prin publicarea anunţului nr. 

27125/02.04.2019 în presa scrisălocală şi naţională; 

Art.5. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 131/09.12.1997 pe numele 

CĂLIN CONSTANTIN după autor CALIN GR. MARIA, inscrişi in anexa 30, poziţia 103 cu 

trecere in anexa 39 la poziţia 92, cu suprafaţa de 0,12 ha, motivat de faptul că nu s-a putut 

respecta procedura de soluţionare conform art.12, alin 3 din Legea nr.165/2013, nefiind depuse 

documentele necesare completării dosarelor pentru soluţionarea acestora in termenul de 120 zile 

prevăzut de art. 32, alin 1, din Legea nr.165/2013, au fost notificaţi prin adrese scrise şi prin 

publicarea anunţului nr. 27125/02.04.2019 în presa scrisălocală şi naţională; 

Art.6. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 141/09.12.1997, pe numele 

POPESCU V. ELENA, inscrisă in anexa 30 la poziţia 415 cu trecere în anexa 39, poziţia 371 cu 

suprafaţa de 0,23 ha; motivat de faptul că nu s-a putut respecta procedura de soluţionare conform 

art.12, alin 3 din Legea nr.165/2013, nefiind depuse documentele necesare completării dosarelor 

pentru soluţionarea acestora in termenul de 120 zile prevăzut de art. 32, alin 1, din Legea 

nr.165/2013, au fost notificaţi prin adrese scrise şi prin publicarea anunţului nr. 

27125/02.04.2019 in presa scrisălocală şi naţională; 

Art.7. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 152/10.12.1997 pe numele 

ANGHEL N. IOANA, PĂTRAŞCU N. ION şi PĂTRAŞCU Dumitru, după autorul PĂTRAŞCU 

NICOLAE, inscris in anexa 30, poziţia 439 cu trecere in anexa 39 la poziţia 394 cu suprafaţa de 

0,39 ha., motivat de faptul că nu s-a putut respecta procedura de soluţionare conform art.12, alin 

3 din Legea nr.165/2013, nefiind depuse documentele necesare completării dosarelor pentru 

soluţionarea acestora in termenul de 120 zile prevăzut de art. 32, alin 1, din Legea nr.165/2013, 

au fost notificaţi prin adrese scrise şi prin publicarea anunţului nr. 27125/02.04.2019 in presa 

scrisălocală şi naţională; 



Art.8. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 157/11.12.1997 pe numele 

FLORESCU ILEANA, SORESCU FLOAREA, FLORESCU CRISTIAN, după autor 

FLORESCU ION, inscrisi in anexa 30 la poziţia 195 cu trecere in anexa 39, poziţia 171 cu 

suprafaţa de 0,38 ha, motivat de faptul că nu s-a putut respecta procedura de soluţionare 

conform art.12, alin 3 din Legea nr.165/2013, nefiind depuse documentele necesare completării 

dosarelor pentru soluţionarea acestora in termenul de 120 zile prevăzut de art. 32, alin 1, din 

Legea nr.165/2013, au fost notificaţi prin adrese scrise i prin publicarea anunţului nr. 

27125/02.04.20191n presa scrisă locală şi naţională; 

Art.9. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 162/15.12.1997 pe numele 

NISTOR MARIA, inscrisă "in anexa 30, poziţia 380, cu trecere in anexa 39, poziţia 339, cu 

suprafaţa de 0,34 ha; motivat de faptul că nu s-a putut respecta procedura de soluţionare conform 

art.12, alin 3 din Legea nr.165/2013, nefiind depuse documentele necesare completării dosarelor 

pentru soluţionarea acestora in termenul de 120 zile prevăzut de art. 32, alin 1, din Legea 

nr.165/2013, au fost notificaţi prin adrese scrise şi prin publicarea anunţului nr. 

27125/02.04.2019 in presa scrisă locală şi naţională. 

Art.10. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 165/15.12.1997, pe numele 

CiRCIUMARU ILIE, înscrisă in anexa 30 la poziţia 64 cu trecere in anexa 39, poziţia 58cu 

suprafaţa de 0,13 ha., motivat de faptul că nu s-a putut respecta procedura de soluţionare 

conform art.12, alin 3 din Legea nr.165/2013, nefiind depuse documentele necesare completării 

dosarelor pentru soluţionarea acestora în termenul de 120 zile prevăzut de art. 32, alin 1, din 

Legea nr.165/2013, au fost notificaţi prin adrese scrise şi prin publicarea anunţului nr. 

27125/02.04.2019 in presa scrisă locală şi naţională. 

Art.11. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 167/15.12/1997, pe PĂUN M. 

CONSTANTIN, inscrisă in anexa 30 la poziţia 417 cu trecere isn anexa 39, poziţia 373 cu 

suprafaţa de 0,32 ha., motivat de faptul că nu s-a putut respecta procedura de soluţionare 

conform art.12, alin 3 din Legea nr.165/2013, nefiind depuse documentele necesare completării 

dosarelor pentru soluţionarea acestora in termenul de 120 zile prevăzut de art. 32, alin 1, din 

Legea nr.165/2013, au fost notificaţi prin adrese scrise şi prin publicarea anunţului nr. 

27125/02.04.2019 in presa scrisă locală şi naţională. 

Art.12. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 175/17.12.1997, pe numele 

NICA LENUŢA după autor DOGORETE IOANA, inscrisă in anexa 30 la poziţia 158 cu trecere 

in anexa 39, poziţia 142 cu suprafaţa de 0,16 ha., motivat de faptul că nu s-a putut respecta 

procedura de soluţionare conform art.12, alin 3 din Legea nr.165/2013, nefiind depuse 

documentele necesare completării dosarelor pentru soluţionarea acestora in termenul de 120 zile 

prevăzut de art. 32, alin 1, din Legea nr.165/2013, au fost notificaţi prin adrese scrise şi prin 

publicarea anunţului nr. 27125/02.04.2019 in presa scrisă locală şi naţională. 
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Art.13. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 178/17.12.1997, pe 

numele MUSTATĂ F. IOANA, inscrisă in anexa 30 la poziţia 366 cu trecere in anexa 39, poziţia 

329 cu suprafaţa de 0,14 ha., motivat de faptul că nu s-a putut respecta procedura de soluţionare 

conform art.12, alin 3 din Legea nr.165/2013, nefiind depuse documentele necesare completării 

dosarelor pentru soluţionarea acestora in termenul de 120 zile prevăzut de art. 32, alin 1, din 

Legea nr.165/2013, au fost notificaţi prin adrese scrise şi prin publicarea anunţului nr. 

27125/02.04.2019 în presa scrisă locală şi naţională. 

Art.14. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 181/17.12.1997, pe numele 

IRIMESCU RADA şi CONSTANTIN MARIA după autor ANDRONACHE CONSTANTIN, 

Inscrisă in anexa 30 la poziţia 8 cu trecere în anexa 39, poziţia 8 cu suprafaţa de 0,47 ha., motivat 

de faptul că nu s-a putut respecta procedura de soluţionare conform art.12, alin 3 din Legea 

nr.165/2013, nefiind depuse documentele necesare completării dosarelor pentru soluţionarea 

acestora in termenul de 120 zile prevăzut de art. 32, alin 1, din Legea nr.165/2013, au fost 

notificaţi prin adrese scrise şi prin publicarea anunţului nr. 27125/02.04.2019 in presa scrisă 

locală şi naţională. 

Art.15. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 199/29.12.1997, pe numele 

ŞTEFAN AUREL după autor ŞTEFAN VASILE, inscrisă in anexa 30 la poziţia 503 cu trecere 

in anexa 39, poziţia 447 cu suprafaţa de 0,36 ha., motivat de faptul că nu s-a putut respecta 

procedura de soluţionare conform art.12, alin 3 din Legea nr.165/2013, nefiind depuse 

documentele necesare completării dosarelor pentru soluţionarea acestora în termenul de 120 zile 

prevăzut de art. 32, alin 1, din Legea nr.165/2013, au fost notificaţi prin adrese scrise şi prin 

publicarea anunţului nr. 27125/02.04.2019 in presa scrisă locală şi naţională. 

Art.16. Compartimentul Fond Funciar, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Slatina, va comunica prezenta hotărâre Comisiei judeţene Olt pentru 

aplicarea legilor fondului funciar şi va proceda la afişarea acesteia la sediul şi pe site-ul 

Primăriei municipiului Slatina. 

Art.17. Prezenta hotărâre poate fi contestată in termen de 30 zile de la 

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

Kogălniceanu, nr. 1. 

Constanti 
Secretar, 

Mihai Ion IDIT47.77
Membrii: 

Gigi Ernes Vilcelean 
Mihaela OTINCE 
Laura ROTARU 
Ingrid Monica MANEA 
Marius Radian OB 
Voichiţa ŞORCOA 


