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HOTARAREA

Comisiei locale Slatina pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra

terenurilor agdcole i foretiere constituita prin Ordinul Prefectului nr. 284/16.10.2018 pentru

aplicarea Legii nr. 18/1991, republicatA, a Legii nr. 169/1997, ale Legii nr. 1/2000 i Legii nr.

247/2005.

Anali 'mind situatia cererilor nesolutionate, formulate in temeiul Legii nr.18/1991, afiate

In evidenta comisiei locale;

Prevederile art.12, aim. 3 din Legea nr. 165/2013, cu privire la modul de solutiona're ,,In

ordinea de inregistrare a cererilor initiale " , inscrise in anexele validate la Legile Fondului

Funciar;

Constatatid:

- faptul cà persoanele notificate sau mo§tenitorii acestora, prin anuntul nr.

63105/27.07.2018, nu au rAspuns notificarilor pand la aceastA (lard, situatie in care solutionarea

cererilor mentionate mai sus ar intarzia nejustificat solutionarea cererilor formulate la Legea

nr.1/2000 §i nr. 247/2005;

- faptul cä 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. Se respinge cererea formulata in baza Legii nr.18/1991 de catre Fixon Giura

Paraschiva, pentru care a fost reconstituit dreptul de proprietate prin inscriere in anexa 2a, po'zitia

553, motivat de faptul cä nu a depus documentele necesare completarii dosarului in vederea

solutionArii 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. Se respinge cererea numitului Georgescu Florica depusa in baza Legii 18/1991,

cu inscriere in anexa 2a, pozitia 246, motivat de faptul cä nu a depus documentele necesare

completArii dosarului in vOerea solution/di 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.
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Art. 3. Se respinge cererea numitului Badea Ion pentru care a fost validat dreptul de

proprietate prin inscriere in anexa 2a, pozitia 564, la Legea 18/1991, motivat de faptul cä nu a

transmis documentele necesare completdrii dosarului pentru solutionarea 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. 4. Se respinge cererea numitului Ionescu Mann pentru care a fost validat dreptul

de proprietate prin inscriere in anexa 2b, pozitia 369, la Legea 18/1991, motivat de faptul cä nu

a transmis documentele necesare completdrii dosarului pentru solutionarea 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. 5. Se respinge cererea numitei Olaru Iuliana pentru care a fost validat dreptul de

proprietate prin inscriere in anexa 2b, pozitia 410, la Legea 18/1991, motivat de faptul cd nu a

transmis documentele necesare completdrii dosarului pentru solutionarea 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 6. Se respinge cererea numitei Vasilescu Maria pentru care a fost validat dreptul de

proprietate prin inscriere in anexa 2b, pozitia 412, la Legea 18/1991, motivat de faptul cd nu a

transmis documentele necesare completdrii dosarului pentru solutionarea 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. Se respinge cererea numitei Ionescu Elena pentru care a fost validat dreptul de

proprietate prin inscriere in anexa 2b, pozitia 595, la Legea 18/1991, motivat de faptul cä nu a

transmis documentele necesare completdrii dosarului pentru solutionarea 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. 8. Se respinge cererea numitei Ilinca Cornelia pentru care a fost validat dreptul de

proprietate prin inscriere in anexa 2b, pozitia 9, la Legea 18/1991, motivat de faptul cd nu a

transmis documentele necesare completdrii dosarului pentru solutionarea 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. 9. Se respinge cererea formulatd 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 cd nu a transmis

documentele necesare completar" dosarului pentru solutionarea 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.
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Art. 10. Se respinge cererea forrnulatd de catre Nicolescu Elena, Nicolescu Aurelia,

Pirgan Daniel Constantin, in calitate de mostenitori ai autorului Nicolescu Vasile, pentru care

a fost validat dreptul de proprietate prin inscriere in anexa 3, pozitia 419, la Legea 18/1991,

motivat de faptul ca nu a transmis documentele necesare completarii dosarului pentru

solutionarea 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. 11. Se respinge cererea formulata de care Catrova Mihai, Catrova Virgil, Catrova

Mircea, Steranescu Adriana, Zamfirescu Cristina in calitate de mostenitori ai autorului

Dumitrescu Constantin, pentru care a fost validat dreptul de proprietate prin inscriere in anexa 3,

pozitia 327, la Legea 18/1991, motivat de faptul ca nu a transmis documentele necesare

completkii dosarului pentru solutionarea 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. 12. Se respinge cererea formulata de cdtre Circiutnaru Constantin, Circiumaru

Mann, Cilea Ion Liviu in calitate de mostenitori ai autoarei Circiumaru Marioara Cornelia,

pentru care a fost validat dreptul de proprietate prin inscriere in anexa 3, pozitia 350, la Legea

18/1991, motivat de faptul ca nu a transmis documentele necesare completarii dosarului pentru

solutionarea 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.13. Biroul Fond Funciar, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului municipiului Slatina, va comunica prezenta hot:11*e Comisiei judetene Olt pentru

aplicarea legilor fondului funciar i va proceda la afisarea acesteia la sediul i pe site-ul•

Primariei municipiului Slatina.

Art.14. Prezenta hotArfire poate fi contestata in termen de 30 zile de la

comunicare/afisare. Contestatia se va depune la sediul Primariei municipiului Slatina, str. M.

Kogalniceanu, nr. 1.

Pr
Emil Cons

Secretar,

PT Mihai Ion ID!

\c\

murk‘c,

Membrii:
Claudiu Georgel STANCI
Mihaela OTINC ESC
Gheorghe DI
Fanuta ENE
Laura ROT
Eleonora ATANAS


