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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 contestaţia numitei Olaru Lenuţa in calitate de moştenitor al autorului 

SOARE ION, inregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr. 796/05.01.2023, "impotriva 

art.2 din Hotărârea Comisiei Locale Slatina nr. 15/17.10.2022, prin care „ 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, inscrisă 1n anexa 47 poziţia 37 cu trecere în 

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, aceştia fiind notificaţi prin adrese scrise şi prin 

publicarea anunţului nr. 27125/02.04.20191n presa scrisă locală şi naţională; 

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

de soluţionare ordinea de inregistrare a cererilor iniţiale " , 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 in cauză nu au primit notificările prin care li s-a solicitat 

depunerea documentelor necesare in vederea soluţionării cererilor nr. 122/08.12.1997 şi nr. 

659/30.01.1998; 

- faptul că la acestă dată are deschisă procedura succesorală după SOARE MARIA 

moştenitoarea lui SOARE ION; 

- faptul că se instituie un termen de 120 zile prevăzut de art 32, alin 1 din Legea 

nr.165/2013 de la data de 15.11.2022 la care a fost primifă adresa nr. 122433/11.11.2022, 

comisia 
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HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. La data emiterii prezentei hotărâri Işi incetează aplicabilitatea prevederile art.2 

din Hotărârea Comisiei Locale Slatina nr.15/17.10.2022, cu privire la trecerea peste soluţionarea 

cererilor nr. 122/08.12.1997 şi nr. 659/30.01.1998. . 

Art.2. 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.3. 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. 

Preşed,ipt 
Constantin 

Secretar, 
Mihai Ion 

Membrii: 
Gigi Ernes ViLCELE 
Mihaela OT1NCEL 
Laura ROTARU 
Ingrid Monica MANEA 
Marius Radian OBRE 
Voichiţa ŞORCOAT 
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