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HOTARAREA
Comisiei locale Slatina pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra 

terennrilor agricole §i forestiere constituita prin Ordinul Prefectului nr. 284/16.10.2018 pentru 
aplicarea Legii nr. 18/1991, republican, a Legii nr. 169/1997, ale Legii nr. 1/2000 §i Legii nr. 
247/2005.

Analizand situajia cererilor nesolufionate, formulate in temeiul Legii nr. 18/1991, aflate 
in evidenja comisiei locale, avand in vedere prevederile art. 12, alin. 3 din Legea nr. 165/2013, cu 
privire la modul de solujionare „in ordinea de inregistrare a cererilor initiate ” , inscrise in 
anexele validate la Legile Fondului Funciar, adresa Institu|iei Prefectului Olt nr. 
28645/07.09.2020 §i circulara Institujiei Prefectului Olt nr. 17211/12.02.2020;

Constatand:

- faptul ca persoanele notificate sau mo§tenitorii acestora, prin anunjul nr. 
63105/27.07.2018, nu au raspuns notificarilor pana la aceasta data, situatie in care solujionarea 
cererilor menjionate mai sus ar intarzia nejustificat solujionarea cererilor formulate la Legea 
nr. 1/2000 §i nr. 247/2005;

- faptul ca a fost parcurs termenul de 120 zile prevazut de art 32 din Legea nr. 165/2013 
de la publicare a anuntului in presa, in acesta situatie, comisia

HOTARASTE:

Art.l. Nerespectarea ordinei de solujionare in termen pentru cererea formulata in baza 
Legii nr.l8/1991 de catre Fixon Giura Paraschiva, pentru care a fost reconstituit dreptul de 
proprietate prin inscriere in anexa 2a, pozijia 553, motivat de faptul ca nu a depus documentele 
necesare completarii dosarului in vederea solujionarii cererii, in termenul de 120 zile prevazute 
de art. 32, alin 1 din Legea 165/2013, de la publicarea anuntului nr. 63105/27.07.2018.

Art. 2. Nerespectarea ordinei de solulionare in termen a cererii numitului Georgescu 
Florica depusa in baza Legii 18/1991, cu inscriere in anexa 2a, pozilia 246, motivat de faptul ca 
nu a depus documentele necesare completarii dosarului in vederea solulionarii cererii, in
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termenul de 120 zile prevazute de art. 32, alin 1 din Legea 165/2013, de la publicarea anunfului 
nr. 63105/27.07.2018.

Art. 3. Nerespectarea ordinei de solufionare in termen a cererii numitului Badea Ion 
pentru care a fost validat dreptul de proprietate prin inscriere in anexa 2a, pozijia 564, la Legea 
18/1991, motivat de faptul ca nu a transmis documentele necesare completarii dosarului pentru 
solujionarea cererii in termenul de 120 zile prevazute de art. 32, alin 1 din Legea 165/2013, de la 
publicarea anunfului nr. 63105/27.07.2018.

Art. 4. Nerespectarea ordinei de solujionare in termen a cererii numitului Ionescu Marin 
pentru care a fost validat dreptul de proprietate prin inscriere in anexa 2b, pozijia 369, la Legea 
18/1991, motivat de faptul ca nu a transmis documentele necesare completarii dosarului pentru 
solujionarea cererii in termenul de 120 zile prevazute de art. 32, alin 1 din Legea 165/2013, de la 
publicarea anunjului nr. 63105/27.07.2018.

Art. 5. Nerespectarea ordinei de solujionare in termen a cererii numitei Olaru Iuliana 
pentru care a fost validat dreptul de proprietate prin inscriere in anexa 2b, pozijia 410, la Legea 
18/1991, motivat de faptul ca nu a transmis documentele necesare completarii dosarului pentru 
solujionarea cererii in termenul de 120 zile prevazute de art. 32, alin 1 din Legea 165/2013, de la 
publicarea anunfului nr. 63105/27.07.2018.

Art 6. Nerespectarea ordinei de solujionare in termen a cererii numitei Vasilescu Maria 
pentru care a fost validat dreptul de proprietate prin inscriere in anexa 2b, pozijia 412, la Legea 
18/1991, motivat de faptul ca nu a transmis documentele necesare completarii dosarului pentru 
solujionarea cererii in termenul de 120 zile prevazute de art. 32, alin 1 din Legea 165/2013, de la 
publicarea anuntului nr. 63105/27.07.2018.

Art. 7. Nerespectarea ordinei de solujionare in termen a cererii numitei Ionescu Elena 
pentru care a fost validat dreptul de proprietate prin inscriere in anexa 2b, pozijia 595, la Legea 
18/1991, motivat de faptul ca nu a transmis documentele necesare completarii dosarului pentru 
solujionarea cererii in termenul de 120 zile prevazute de art. 32, alin 1 din Legea 165/2013, de la 
publicarea anunpilui nr. 63105/27.07.2018.

Art. 8. Nerespectarea ordinei de solu|ionare in termen a cererii numitei Ilinca Cornelia 
pentru care a fost validat dreptul de proprietate prin inscriere in anexa 2b, pozijia 9, la Legea 
18/1991, motivat de faptul ca nu a transmis documentele necesare completarii dosarului pentru 
solujionarea cererii in termenul de 120 zile prevazute de art. 32, alin 1 din Legea 165/2013, de la 
publicarea anunjului nr. 63105/27.07.2018.

Art. 9. Nerespectarea ordinei de solujionare in termen a cererii formulata de catre 
Stanciu Mihaela in calitate de mo§tenitoare a autorului Ivan Gheorghe, pentru care a fost validat 
dreptul de proprietate prin inscriere in anexa 3, pozitia 132, la Legea 18/1991, motivat de faptul
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ca nu a transmis documentele necesare completarii dosarului pentru solufionarea 
cererii in termenul de 120 zile prevazute de art. 32, alin 1 din Legea 165/2013, de la publicarea 
anunjului nr. 63105/27.07.2018.
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Art. 10. Nerespectarea ordinei de solu{ionare in termen a cererii formulata de catre 
Nicolescu Elena, Nicolescu Aurelia, Pirgan Daniel Constantin, in calitate de mo§tenitori ai 
autorului Nicolescu Vasile, pentru care a fost validat dreptul de proprietate prin inscriere in 
anexa 3, pozifia 419, la Legea 18/1991, motivat de faptul ca nu a transmis documentele necesare 
completarii dosarului pentru solujionarea cererii in termenul de 120 zile prevazute de art. 32, 
alin 1 din Legea 165/2013, de la publicarea anunfului nr. 63105/27.07.2018.

Art. 11. Nerespectarea ordinei de solutionare in termen a cererii formulata de catre 
Catrova Mihai, Catrova Virgil, Catrova Mircea, Stefanescu Adriana, Zamfirescu Cristina in 

calitate de mo§tenitori ai autorului Dumitrescu Constantin, pentru care a fost validat dreptul de 
proprietate prin inscriere in anexa 3, pozifia 327, la Legea 18/1991, motivat de faptul ca nu a 

transmis documentele necesare completarii dosarului pentru solujionarea cererii in termenul de 
120 zile prevazute de art. 32, alin 1 din Legea 165/2013, de la publicarea anunfului nr. 
63105/27.07.2018.

Art. 12. Nerespectarea ordinei de solutionare in termen a cererii formulata de catre 
Circiumaru Constantin, Circiumaru Marin, Cilea Ion Liviu in calitate de mo§tenitori ai autoarei 

Circiumaru Marioara Cornelia, pentru care a fost validat dreptul de proprietate prin inscriere in 
anexa 3, pozijia 350, la Legea 18/1991, motivat de faptul ca nu a transmis documentele necesare 
completarii dosarului pentru solujionarea cererii in termenul de 120 zile prevazute de art. 32, 
alin 1 din Legea 165/2013, de la publicarea anunfului nr. 63105/27.07.2018.

Art.13. Biroul Fond Funciar, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Slatina, va comunica prezenta hotarare Comisiei judejene Olt pentru 
aplicarea legilor fondului funciar §i va proceda la afi§area acesteia la sediul §i pe site-ul 
Primariei municipiului Slatina.

Art.14. Prezenta hotarare poate fi contestata in termen de 30 zile de la 
comunicare/afi§are. Contestata se va depune la sediul Primariei municipiului Slatina, str. M.

Membrii:
Claudiu Georgel STANCIOII 
Mihaela OTINCELESGu/ 
GheorgheDIA£O^J}J 
Fanuja ENE 
Laura ROTARU,
Eleonora ATANAsfCT $


