
Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogăiniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office(&primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. / 2022 

HOTĂRÂREA 

Comisiei locale Slatina pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor agricole şi forestiere constituită prin Ordinul Prefectului nr. 432/14.12.2021 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 1n temeiul Legii nr. 1/2000, 

respectiv: 

- cererea nr.29/26.11.1997 pe numele POPESCU VASILE inscrisi la poziţia nr. 413 

Anexa 30 cu trecere în Anexa 39 la poziţia nr. 368 cu suprafaţa de 0,30 ha., aflată în evidenţa 

comisiei locale; 

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

de soluţionare ,,în ordinea de inregistrare a cererilor iniţiale " , inscrise în 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 persoana notificată prin adresă scrisă POPESCU ION moştenitorul autorului 

POPESCU VAS1LE, conform Certificatului de moştenitor nr. 40/12.06.2013, a răspuns 

notificărilor prin depunerea documentelor necesare în vederea soluţionării cererii şi a acceptat 

oferta de teren fizic nr. 42368/13.04.2022, pentru suprafeţa de teren fizic de 0,30 ha, din terenul 

aflat la dispoziţia comisiei locale, inventariat în anexa 1 la Legea nr.165/2013, 

- faptul că au fost indeplinite prevederile art.12, alin.3 din Legea nr.165/2013, cu privire 

la modul de soluţionare ,,în ordinea de inregistrare a cererilor iniţiale " , inscrise în anexele 

validate la Legile Fondului Funciar, comisia : 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Transferul din Anexa 30, poziţia 413 cu trecere în Anexa 39, poziţia 368 a 

suprafeţei de 0,30 ha. pe numele de POPESCU VAS1LE, prin acceptarea ofertei de teren fizic nr. 

42368/13.04.2022, în Anexa 2a la H.G. nr.890/2005 
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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 i 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. I. 

Pr mte, Secretar, Membrii: 
Constanţin E ' 'hai Ion IDITA Gigi Ernes ViLCELE 

Mihaela OTINC 
,...A Laura ROTARU 

Ingrid Monica MANEA 
Marius Radian OBRETIN 

LT-N10 
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