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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, Legii nr. 1/2000 i Legii nr. 

247/2005. 

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

respectiv: cererea nr.201/30.12.1997, pe numele MĂGALĂ MARIN, "inscris 1n anexa 30, 

poziţia 315 cu trecere in anexa 39, poziţia 284, cu suprafaţa de 0,32 ha.; cererea nr. 

207/05.01.1998, pe numele STANCA CONSTANTIN şi STANCA FLOREA, inscrisi in anexa 

39 poziţia 600 cu trecere "in anexa 47, poziţia 34, cu suprafaţa de 1,25 ha.; cererea nr. 

211/05.01.1998, pe numele GLOMNICU CONSTANTIN GHEORGHE inscris in anexa 30, la 

poziţia nr. 210, cu trecere in Anexa 39, la poziţia nr. 185, cu suprafaţa de 0,37 ha.; cererea nr. 

213/05.01.1997, pe numele D1NU ECATERINA conexata cu cererea nr. 857/12.03.1998 

depusă de numita MARUSAC DUMITRA, înscrisă in anexa 30, la poziţia 494, cu trecere in 

anexa 39, poziţia 439, cu suprafaţa de 0,20 ha; cererea nr. 215/05.01.1998 pe numele 

CISMARU GHEORGHTŢA, înscrisă in anexa 30, poziţia 67, cu trecere in anexa 39, la poziţia 

61, cu suprafaţa de 0,25 ha.; cererea nr. 228/06.01.1998, pe numele PANĂ 'VICTOR, conexată 

cu cererea nr. 577/27.01.1998 pe numele PANĂ GH. ION şi cererea nr. 578/21.01.1998 pe 

numele CORBEANU NICULINA, "inscrisi in anexa 30, la poziţia 441, cu trecere în anexa 39, 

poziţia 397, cu suprafaţa de 0,36 ha; cererea nr. 231/07.01.1998 pe numele GEANĂ 

FLOAREA, înscrisă in anexa 30, poziţia 204, cu trecere in anexa 39, la poziţia 180, cu suprafaţa 

de 0,30 ha; cererea nr. 246/12.01.1998 pe numele SANDU FLOAREA, inscrişi în anexa 30 la 

poziţia 280 cu trecere in anexa 39, poziţia 251 cu suprafaţa de 0,20 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 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: 
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- 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 în 

care soluţionarea cererilor menţionate mai sus ar intârzia 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 in presă; 

-procesul verbal al comisiei din data de 17.02.2022 prin care se propune trecerea la 

soluţionarea următoarelor cereri,In această situaţie. Comisia: 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr.201/30.12.1997, pe numele 

MĂGALĂ MARIN, inscris în anexa 30, poziţia 315 cu trecere în anexa 39, poziţia 284, 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.2. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. nr. 207/05.01.1998, pe numele 

STANCA CONSTANTIN şi STANCA FLOREA inscrisi in 39 poziţia 600 cu trecere in anexa 

47, poziţia 34, cu suprafaţa de 1,25 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. 

27125/02.04.20191n presa scrisălocală şi naţională; 

Art.3. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 211/05.01.1998, pe numele 

GLOMNICU CONSTANTIN GHEORGHE inscris în anexa 30 la poziţia nr. 210 cu trecere1n 

Anexa 39 la poziţia nr. 185 cu suprafaţa de 0,37 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. 213/05.01.1997, pe numele 

DINU ECATERINA conexata cu cererea nr. 857/12.03.1998 depusă de numita MARUSAC 

DUMITRA, inscrisăîn anexa 30 la poziţia 494 cu trecere in anexa 39, poziţia 439, cu suprafaţa 

de 0,20 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 
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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.5. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 215/05.01.1998 pe numele 

CISMARU GREORGHIŢA, inscrisa în anexa 30, poziţia 67 cu trecere 'in anexa 39 la poziţia 61 

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 scrisă locală i naţională; 

Art.6. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 228/06.01.1998, pe numele 

PANĂ VICTOR, conexată cu cererea nr. 577/27.01.1998 pe numele PANĂ GH. ION şi cererea 

nr. 578/21.01.1998 pe numele CORBEANU NICULINA, inscrisi in anexa 30 la poziţia 441 cu 

trecere în anexa 39, poziţia 397 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 acestoraln 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.7. Se aprobă, trecerea peste soluţionarea cererea nr. 231/07.01.1998 pe numele 

GEANĂ FLOAREA, inscrisă in anexa 30, poziţia 204 cu trecere in anexa 39 la poziţia 180 cu 

suprafaţa de 0,30 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.8. Se aprobă trecerea peste soluţionarea cererea nr. 246/12.01.1998 pe numele 

SANDU FLOAREA, inscrişi 'in anexa 30 la poziţia 280 cu trecere 'in anexa 39, poziţia 251 cu 

suprafaţa de 0,20 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.9. 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.10. 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. I. 

Preşedinte, Secretar, 
Constantin Stelian Emil MOŢ Mihai Ion 

Membrii: 
Gigi Ernes Vilcelean 
Mihaela OTINCE 
Laura ROTARU 
Ingrid Monica MAITEA 
Marius Radian OBRETIN 
Voichiţa SORCOAT 
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