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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, republicată şi ale Legii nr. 

1/2000, republicată. 

Analizând cererea nr.81647/11.07.2022, inregistrată in Registrul special la 

nr.18/11.07.2022, depusă de numitele POPESCU GEORGETA şi ANDREI MARIANA, prin 

care solicită eliberarea actului de proprietate conform prevederilor Legii nr.18/1991, modificată 

şi completată prin Legea nr.231/52018 şi Legea nr.87/2020, pentru suprafaţa de teren de 2720 

mp. aferentă construcţiei — locuinţă, din Slatina, str. Stejarului, nr.19, edificată pe terenul 

menţionat mai sus fără forme legale; 

Constatând că cererea formulată, insoţită de actele depuse pentru dovedirea dreptului 

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

indeplinite condiţiile cumulative prevăzute de art.24, alin 1 din Legea nr. 18/1991 modificată 

prin Legea nr.231/2018 şi Legea nr.87/2020, potrivit caruia „ Terenurile aferente construcţiilor 

edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii economice 

intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum, indiferent de 

denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în proprietate privată se inscriu, la 

cerere, in proprietatea actualilor deţinători, cu indeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii 

...sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării inscrierii dreptului 

de proprietate, fac dovada că imobilul este inregistrat in registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi 

taxelor aferente in conformitate cu prevederile legale, pentru terenul aferent construcţiei nu a fost 

constituit sau reconstituit dreptul de proprietate." şi art. 27, alin (23) „ in cazul terenurilor 

aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti edificate anterior datei de 1 ianuarie 1990, 

precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, proprietarii caselor de locuit, inclusiv cei care au 

cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice 

a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările 



ulterioare, sau cei care au dobândit aceste imobile prin acte translative de proprietate pot solicita 

comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, cu intrunirea 

cumulativă a următoarelor a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu 

casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale ori sunt inscrise în cartea financiară 

şi sunt hiregistrate în evidenţele fiscale; b) dacă terenul este in proprietatea statului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai 

construcţiilor; c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de 

proprietate de către alte persoane„ numitele nefacând dovada deţinerii construcţiei cu acte şi nici 

dovada plăţii impozitelor si taxelor pentru imobilul casă de locuit, comisia 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1.(1) Respinge cererea nr.18/11.07.2022 formulată de numitele POPESCU 

GEORGETA şi ANDREI MARIANA cu domiciliul în Slatina, str. Văilor, nr. 14, bl. 14, sc.A, 

etj.1, ap.7, pentru constituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2720 mp. teren aferent 

casei de locuit, cu destinaţia de curte, motivat de faptul că nu sunt indeplinite prevederile art.24, 

alin.1 şi art.27, alin (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. 
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