
ROMANIA
JUDETUL MURE,$
COMUNAALBE$TI
PRIMARIA
Nr.6490/05 .07.2021

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
A INCHEIERII ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI

DE PREEMPTII.INE

in conformitate cu dispoziliile art.3 lit.m) din Ordinul nr.7l9l74OlM.57l2.333l2}l4
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. l7l2\l4
privind unele mf,suri de reglementare a vdnzdrii-cumpdrdrii terenurilor agricole situate in
extravilan gi de modificare a Legii nr. 26812001privind privatizarca societdfilor comerciale ce
delin in administrare terenuri proprietate publica qi privatd a statului cu destinafie agricol[ qi
infiinprea Agenliei Domeniilor Statului, modificat prin Ordinul nr.3lllg4lM-1213.52512020,
se constatd incheierea etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempliune pentru
oferta de vdnzare depusd de POP VASILE TRAIAN, impreund cu POP CONSTANTIN
TIqERIU,cNp*omiciliat/6inlocalitateaSighiqoara,il;Hlt
fiude1ulMureE,posesorfiGesoareaC'#,pentruterenulinsupraia1i.
de 0,58 ha, inregistratd cu nr.29127.04.2021 in Registrul de evidentd a ofertelor de vdnzare a
terenurilor agricole situate in extravilan al Primdriei Comunei Albeqti.

Se constatd c5 dupd expirarea termenului de 45 de zile lucrltoare de la afigare ofertei
de vdnzare au fost parcurse toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de
preempliune gi NU a fost depusa nici o comunicare de acceptare a ofertei de vdnzare de cdtre
niciunul dintre preemptori.

In conformitate cu dispoziliile art.47 alin. (3) din Legea nr.17l2Ol4, cu modificdrile ;i
completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile
lucritoare prevf,zut la art.6 alin.(2), potenlialii cumpdrdtori pot depune cereri pentru
inregistrarea ofertelor de cumpdrare.

Cererile trebuie sd fie insolite de documentele prevdzute de art.8 alin.(2) gi alin.(3) din
Ordinul nr.3 I | 194 lM.1213 .525 12020.

Drept pentru care am incheiat azi 05.07.2021 prezentul proces verbal de constatare in
3 exemplare din care unul va fi comunicat Direcfiei Pentru Agriculturd qi Dezvoltare Rurald
Mureq si unul vdnzdtorului.

Prezentul proces verbal s-a afiqat azi 05.07.2021 la avizierul de la sediul Primdriei
Comunei Albeqti qi pe site-ul oficial al instituliei la adresa www.comunaalb_esti.ro .

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
PURCARIU DANUT



ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNAALBE$TI
PRIMARIA
Nr.6492l05 .07.2021

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
A INCHEIERII ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND ExERCITAREA DREPTULUI

DE PREEMPTITINE

in conformitate cu dispoziliile art.3 lit.m) din Ordinul nr.7l9/740/M.5712.33312014
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 1712014
privind unele mdsuri de reglementare a vdnzdrii-cumpardrii terenurilor agricole situate in
extravilan ;i de modificare a Legii nr. 26812001privind privatizarea societdlilor comerciale ce
defin in administrare terenuri proprietate publicd qi privatd a statului cu destina]ie agricol[ qi
infiinlarea Agenfiei Domeniilor Statului, modificat prin Ordinul nr.3lll94l}/r.l2l3.525l2O2O,
se constatd incheierea etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempfiune pentru
oferta de vdnzare depusd 4g_POP VASILE TRAIAN, impreund cu POP CON$TANTIN
TIBERIU, CN domiciliat/d in localitatea SighiSggA-2, --._. : u rrr rvvurrrqLwq urSll.gvgj.*rnrEn_I
tlEiudefulMureE,posesor/poSeSoareaC.I.seriaffi,pentruterenulinsuprafa1i
l^ n f < L^ a.^..^,-l-t--^t= ^-- ,, a l t6- A,  /\^r ^ hde 0,15 ha, inregistratd cu nr.31127.04.2021 in Registrul de evifenla a ofertelor de vltizare a
terenurilor agricole situate in extravilan al Primdriei comunei Albeqti.

Se constatd cd dupd expirarea termenului de 45 de zile lucrdtoare de la afiqare ofertei
de vdnzare au fost parcurse toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de
preempfiune qi NU a fost depusd nici o comunicare de acceptare a ofertei de vdnzare de cdtre
niciunul dintre preemptori.

In conformitate cu dispoziliile ar1.41alin. (3) din Legea nr.1712014, cu modificarile Ei
completdrile ulterioare, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile
lucritoare prevdzut la art.6 alin.(2), potenlialii cumpf,r6tori pot depune cereri pentru
inregistrarea ofertelor de cumpdrare.

Cererile trebuie sd fie insolite de documentele prevdzute de art.8 alin(2) 9i alin.(3) din
Ordinul nr.3 I I I 9 4 l}/..l2 I 3 .525 12020.

Drept pentru care am incheiat azi 05.07.2021 prezentul proces verbal de constatare in
3 exemplare din care unul va fi comunicat Direc{iei Pentru Agriculturd qi Dezvoltare Rural6
Mureg si unul v6nzdtorului.

Prezentul proces verbal s-a afiEat azi 05.07 .2021 la avizierul de la sediul Primariei
Comunei Albeqti qi pe site-ul oficial al instituliei la adresa www.comunaalbesti.ro .

PRIMAR. SECRETAR GENERAL,
PURCARIU DANUT$ovREA NrC*OLAE



ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNAALBE$TI
PRIMARIA
Nr.6493/05 .07.2021

PROCES.VERBAL DE CONSTATARE
A INCHEIERII ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI

DE PREEMPTILINE

in conformitate cu dispoziliile art.3 lit.m) din Ordinul nr.7lgl740/M.5712.33312014
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17l2}l4
privind unele mdsuri de reglementare a vdnzdrii-cumpdrdrii terenurilor agricole situate in
extravilan qi de modificare a Legii nr. 26812001privind privatizarea societdlilor comerciale ce
defin in administrare terenuri proprietate public[ gi privatd a statului cu destinalie agricola qi
infiin{area Agenliei Domeniilor Statului, modificat prin Ordinul nr.3l1/94/M.12/3.52512020,
se constat[ incheierea etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempfiune pentru
oferta de vdnzare depusa-{iBOP VASILE TRAIAN, impreuna cu POP CONSTANTIN
TIBERIU. CNP omiciliat/6 in localitatea
nrludetul MureE, posesor/posesoare a pentru terenul in suprafala
de 1,03 ha, inregistratd cu nr.32127.04.2021 in ne!ffii-dffinfd a ofertelor de vdnzare a
terenurilor agricole situate in extravilan al Primdriei comunei Albeqti.

Se constat[ cd dupd expirarea termenului de 45 de zile lucrdtoare de la afigare ofertei
de vdnzare au fost parcurse toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de
preempliune gi NU a fost depusd nici o comunicare de acceptare a ofertei de vdnzare de cdtre
niciunul dintre preemptori.

In conformitate cu dispoziliile art.4r alin. (3) din Legea nr.l7l20l4, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile
lucritoare prevdzut la art.6 alin.(2), potenfialii cumpdrdtori pot depune cereri pentru
inregistrarea ofertelor de cumpdrare.

Cererile trebuie sd fie insotite de documentele prevdzute de art.8 alin.(2) qi alin.(3) din
Ordinul nr.3 I I 1941M.1213.525 12020.

Drept pentru care am incheiat azi 05.07.2021 prezentul proces verbal de constatare in
3 exemplare din care unul va fi comunicat Direcliei Pentru Agricultura qi Dezvoltare Rurald
Mureq si unul vdnzdtorului.

Prezentul proces verbal s-a afiEat azi 05.07.2021 la avizierul de la sediul Primariei
Comunei Albegti gi pe site-ul oficial al instituliei la adresa www.comunaalbesti.ro .

PRIMAR,
$ovREA NrCOL

SECRETAR GENERAL,
PURCARIU DANUT

\!s::L/



ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNAALBE$TI
PRIMARJA
Nr.6491/05 .07 .2021

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
A 1NCHEIERII ETAPEI PROCEDURALE PRIvIND EXERCITAREA DREPTULUI

DE PREEMPTILINE

in conformitate cu dispoziliile art.3 lit.m) din Ordinul nr.7l9l74OlM.57/2.33312014
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea w. 17l2Ol4
privind unele mdsuri de reglementare a v1nzdrii-cump[r[rii terenurilor agricole situate in
extravilan qi de modificare a Legii nr. 26812001privind privatizarea societdlilor comerciale ce
delin in administrare terenuri proprietate publica qi privatd a statului cu destinalie agricold gi
infiinfarea Agenliei Domeniilor Statului, modificat prin Ordinul nr.3111941}/r.1213.52512020,
se constatd incheierea etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempliune pentru
oferta de vdnzare depusd de POP VASILE TRAIAN, impreun6 cu POP CONSTANTIN
TIBERIU, CN domiciliat/a in localitatea Sighiffi
nfltrdelul Mureq, posesor/posesoare a C.l. seri pentru terenul in suprafala
de 1,4 ha, inregistratd cu nr.30127.04.2021 in Registrul de evidenla a ofertelor de vdnzare a
terenurilor agricole situate in extravilan al Primdriei Comunei Albeqti.

Se constatd cd dupd expirarea termenului de 45 de zile lucrltoare de la afiqare ofertei
de vAnzare au fost parcurse toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de
preempliune qi NU a fost depusd nici o comunicare de acceptare a ofertei de vdnzare de cdtre
niciunul dintre preemptori.

In conformitate cu dispoziliile arr.4t alin. (3) din Legea nr.l7l20l4, cu modificarile gi
completdrile ulterioare, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile
lucrdtoare prevdzut Ia art.6 alin.(2), potenlialii cumpdrdtori pot depune cereri pentru
inregistrarea ofertelor de cumpdrare.

Cererile trebuie s[ fie inso{ite de documentele prevdzute de art.8 alin.(2) qi alin.(3) din
Ordinul w.3 1 1 1941M.1213.525 12020.

Drept pentru care am incheiat azi 05.07.2021 prezentul proces verbal de constatare in
3 exemplare din care unul va fi comunicat Direcliei Pentru Agriculturl gi Dezvoltare Rurald
Mureq si unul vdnzdtorului.

Prezentul proces verbal s-a afiEat azi 05.07.2021 la avizierul de la sediul Primdriei
Comunei Albeqti qi pe site-ul oficial al instituliei la adresa www.comunaalbesti.ro .

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
PURCARIU DANUT$ovREA N
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ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
PRIMARIA
Nr.6488/05 .07 .2021

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
A INCHEIERII ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI

DE PREEMPTIUNE

in conformitate cu dispoziliile art.3 lit.m) din Ordinul nr.7l9l74)lM.57lZ.333lZOl4
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legeanr. 17l20l4
privind unele mdsuri de reglementare a vinzdrii-cumpdr6rii terenurilor agiicole situate in
extravilan gi de modificare a Legii nr. 26812001privind privatizarea societdlilor comerciale ce
deJin in administrare terenuri proprietate publicd qi privatd a statului cu destinalie agricold qi
infiinlarea Agenliei Domeniilor Statului, modificat prin Ordinul nr.3lllg4l}d.l2l3.i2512020,
se constatd incheierea etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempliune pentru
oferta de vdnzare depusd dq PQP VASILE TRAIAN. impreuq[,ggfop CONSTANTIN

*qai:;iil:.ffi i: T'sli :il, ;
de 0,28 ha, inregistratd cu nr.28127.04.2021 in Registrul a"ffinja a ofertelor d,e vdnzare a
terenurilor agricole situate in extravilan al Primdriei comunei Albeqti.

Se constatd ca dup6 expirarea termenului de 45 de zile lucrdtoare de la afiqare ofertei
de vdnzare au fost parcurse toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de
preempliune Ei NtJ a fost depusd nici o comunicare de acceptare a ofertei de vinzare de cdtre
niciunul dintre preemptori.

In confbrmitate cu dispoziliile art.47 alin. (3) din Legea nr.l7l20l4, cu modificdrile Ei
completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile
lucrdtoare prevdzut la art.6 alin.(2), potenlialii cumpdrdtori pot depune cereri pentru
inregistrarea ofertelor de cumpdrare.

Cererile trebuie sd fie insolite de documentele prevdzute de art.8 alin.(2) gi alin.(3) din
Ordinul nr.3 I I I 9 4 lM.l2 I 3 .525 12020 .

Drept pentru care am incheiat azi 05.07.2021 prezentul proces verbal de constatare in
3 exemplare din care unul va fi comunicat Direcliei Pentru Agriculturd qi Dezvoltare Rurald
Mureg si unul vdnzdtorului.

Prezentul proces verbal s-a afiqat azi 05.07.2021 la avizierul de la sediul primiriei
Comunei Albeqti gi pe site-ul oficial al instituliei la adresa www.comunaalbesti.ro .

PRIMAR,
$ovREA NTCOLAE

c

SECRETAR GENERAL,
PURCARIU DANUT
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