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

DE PREEMPTIUNE

in conformitate cu dispoziliile art.3 lit.m) din Ordinul rv.7l9l74O/M.57/2.33312014
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legeanr. 17l20l4
privind unele mdsuri de reglementare a vdnzdrii-cumpdrdrii terenurilor agiicole situate in
extravilan gi de modificare a Legii nr. 26812001privind prlatizarea societafilor comerciale ce
delin in administrare terenuri proprietate public6 qi privatd a statului cu destinalie agricold qi
infiinfarea Agenliei Domeniilor Statului, modificat prin Ordinul nr.3lllg4lM.l2l3.i25l2O2O,
se constatS incheierea etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempliune pentru
oferta de vdnzare depusd de LAZAR FREDERIC, impreuna cu LAZAR MAzuA; cNp
1501018120669, domiciliat/d in localitatea Sanclemente, str.28l3 Corte Esmeralda, nr....,
judelul Mureg, posesor/posesoare a pa;aport seria 055305201 nr......., prin imputernicit
KENOSY ADRIAN - ZOLTAN, domiciliat in Sighiqoara, str.Ecaterina Vaiga *.47,pentru
terenul in suprafafd de 0,0610 ha, inregistratd cu nr.33/14.05 .2021 in Registrul de evidenld a
ofertelor de vdnzare a terenurilor agricole situate in extravilan al Primdriei Comunei AlbeEti.

Se constatd ca dup[ expirarea termenului de 45 de zile lucrdtoare de la afigare ofertei
de vdnzare au fost parcurse toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de
preempfiune Ei NU a fost depusd nici o comunicare de acceptare a ofertei de vdnzare de cdtre
niciunul dintre preemptori.

In conformitate cu dispozi{iile art.47 alin. (3) din Legea r:r.l7/2014, cu modific6rile Ei
complet[rile 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 sd fie insolite de documentele prevdzute de art.8 alin.(2) qi alin.(3) din
Ordinul nr.3 | I 194 lM.l2l 3 .525 12020.

Drept pentru care am incheiat azi 19.07.2021 prezentul proces verbal de constatare in
3 exemplare din care unul la dosar, unul va fi comunicat Direcliei Pentru Agriculturd qi
Dezvoltare Rurald Mureq si unul vdnzdtorului/prin imputernicit.

Prezentul proces verbal s-a afiqat azi 19,07.2021 la avizierul de la sediul primdriei
Comunei Albeqti gi pe site-ul oficial al institufiei la adresa www.comunaalbesti.ro .
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PROCES.VERBAL DE CONSTATARE
E iNCUPIERII ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND ExERCITAREA DREPTULUI

DE PREEMPTITNE

in conformitate cu dispoziliile art.3 lit.m) din Ordinul rc.719(,40/M.57/2.333/2014
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. l7l2O14
privind unele mdsuri de reglementare a vdnzdrii-cumpf,rdrii terenurilor agricole situate in
extravilan qi de modificare a Legii nr. 26812001privind privatizarea societafilor comerciale ce
defin in administrare terenuri proprietate publicd qi privatd a statului cu destinalie agricol6 qi
infiinlarea Agenfiei Domeniilor Statului, modificat prin Ordinul nr.3lllg4/M.l2l3.i25l2O2O,
se constatd incheierea etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempliune pentru
oferta de vdnzare depusd de LAZAR FREDERIC, impreuni cu LAZAR uArua, cNp
1501018120669, domiciliat/d in localitatea Sanclemente, str.2813 Corte Esmeralda, nr....,
judegl Mure;, posesor/posesoare a paqaport seria 055305201 rr......., prin imputernicit
KENOSY ADRIAN - ZOLTAN, domiciliat in Sighiqoara, str.Ecaterina Varga *.47, pentru
terenul in suprafal[ de 0,0610 ha, inregistratd cu nr.34l1 4.05,2021in Registrul de evidenld a
ofertelor de vdnzare a terenurilor agricole situate in extravilan al Primdriei Comunei Albeqti.

Se constati cI dupd expirarea termenului de 45 de zile lucr[toare de la afiqare ofertei
de vdnzare au fost parcurse toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de
preempliune qi NU a fost depusd nici o comunicare de acceptare a ofertei de vdnzarc de c6tre
niciunul dintre preemptori.

In conformitate cu dispoziliile afi.41alin. (3) din Legea rc.17/2014, cu modificarile qi
completf,rile 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 1 I 9 4 1M.12/ 3 .525 12020.

Drept pentru care am incheiat azi 19.07.2021 prezentul proces verbal de constatare in
3 exemplare din care unul la dosar, unul va fi comunicat Direcliei Pentru Agriculturd qi
Dezvoltare Rural6 Mureq si unul vdnzf,torului/prin imputernicit.

Prezentul proces verbal s-a afiqat azi 19.07.2021 la avizierul de la sediul primdriei
Comunei Albeqti gi pe site-ul oficial al instituliei la adresa www.comunaalbesti.ro .
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PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
A INCHEIERII ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND ExERCITAREA DREPTULUI

DE PREEMPTIUNE

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. l7l21l4
privind unele misuri de reglementare a vlnzdrii-cumpdrSrii terenurilor agricole situate in
extravilan qi de modificare a Legii nr. 26812001privind privatizarea societa{ilor comerciale ce
delin in administrare terenuri proprietate publicd qi privatd a statului cu destinalie agricol6 qi
infiinfarea Agenliei Domeniilor Statului, modificat prin Ordinul nr.3l llg4lu.tZt}.iZS:ZOZO,
se constat6 incheierea etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempliune pentru
oferta de vdnzare depusd de LAZAR FREDERIC, impreunl cu LAZAR MARIA; CNp
1501018120669, domiciliat/d in localitatea Sanclemente, str.28l3 Corte Esmeralda, nr....,
judelul MureE, posesor/posesoare a pagaport seria 055305201 nr......., prin imputernicit
KENOSY ADRIAN - ZOLTAN, domiciliat in Sighiqoara, str.Ecaterina Varga nr.47, pentru
terenul in suprafald de 0,0610 ha, inregistratd cu nr.35/14.05.2021in Registrul de evidinl6 a
ofertelor de vdnzare a terenurilor agricole situate in extravilan al Primlriei Comunei AlbeEti.

Se constatd cd dupa expirarea termenului de 45 de zile lucrdtoare de la afiqare ofertei
de vdnzare 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 art. l alin. (3) din Legea w,1712014, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de ziie
lucrf,toare 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 1941M.1213.525 12020.

Drept pentru care am incheiat azi 19.07.2021 prezentul proces verbal de constatare in
3 exemplare din care unul la dosar, unul va fi comunicat Direcliei Pentru Agricultur[ qi
Dezvoltare Rurald Mureg si unul vdnzdtorului/prin imputernicit.

Prezentul proces verbal s-a afiqat azi 19.07.2021 la avizierul de la sediul primlriei
Comunei Albegti Ei pe site-ul oficial al instituliei la adresa www.comunaalbesti.ro .
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