
Primăria municIpiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

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

Nr. / /02 • 2022 

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, republicată şi ale Legii nr. 

1/2000, republicată. 

Analizând cererea numitei MOGA OANA ALINA inregistrată sub nr. R260/16.05.2022 

la Instituţia Prefectului Olt şi înaintată Primăriei municipiului Slatina respectiv Comisiaei Locale 

Slatina pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere, 

unde a fost inregistrată sub nr. 68082/31.05.2022 şi în registrul special sub nr. 17/31.05.2022, 

prin care solicită eliberarea actului de proprietate conform prevederilor art.23, din Legea 

nr.18/1991, modificată prin Legea nr.231/2018 şi Legea nr.87/2020, pentru suprafaţa de 1122,5 

mp. teren aferent construcţiei — locuinţă din Slatina, str. Mânăstrii, nr.51 B, construcţia edificată 

de numiţii MOGA Vasile şi MOGA Aurelia in timpul căsătoriei, pe terenul proprietatea socrului 

său, conform Certificatului de moştenitor nr. 314/04.06.1971; 

Constatând că, cererea formulată, însoţită de actele depuse în dovedirea dreptului asupra 

terenului aferent construcţiei — casă de locuit, este neintemeiată, deoarece nu sunt indeplinite 

condiţiile cumulative prevăzute de art.23, din Legea nr. 18/1991 modificată prin Legea 

nr.231/2018 şi Legea nr.87/2020, potrivit caruia „Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit 

şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca 

atare in actele de proprietate, in cartea funciară, in registrul agricol sau in alte documente 

funciare, la data intrării in cooperativa agricolă de producţie sau in lipsa acestora prin orice 

mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori..., fiind proprietatea socrului cum 

reiese din Certificatul de moştenitor nr. 314/04.06.1971, comisia 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1.(1) Respinge cererea nr.17/31.05.2022 formulată de numita MOGA OANA 

ALINA, cu domiciliul in Slatina, str. Recea, nr. 30, jud. Olt, pentru constituirea dreptului de 
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proprietate pentru suprafaţa de 1122,5 mp. teren aferent casei de locuit, cu destinaţia de curte, 

motivat de faptul că nu sunt indeplinite prevederile art.23, din din Legea nr. 18/1991 modificată 

prin Legea nr.231/2018 şi Legea nr.87/2020; 

(2) Comisia Locală Slatina va inainta către Comisia Judeţeană Olt pentru 

aplicarea Legilor Fondului Funciar cererea petentului insoţită de documentele doveditoare a 

dreptului de proprietate. 

Art. 2. Compartimentul Fond Funciar Cadastru din cadrul aparatului propriu al 

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

aplicarea legilor fondului funciar. 

Art. 3. Prezenta hotărâre 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. 1. 

Preşedinte, Secretar, 
Constantin Stelian Emil MOŢ Mihai Ion ITA 
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