
ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
PzuMARIA
Nr.6995/1 9.07 .2021

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

DE PREEMPTILTNE

in conformitate cu dispoziliile art.3 lit.m) din Ordinul nr.71gl74OlM.57/2.333/ZOl4
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. l7l2OL4
privind unele m6suri de reglementare a vdnzdrii-cumpdrdrii terenurilor agiicole situate in
extravilan Ei de modificare a Legii nr. 26812001privind privatizarea societdlilor comerciale ce
delin in administrare terenuri proprietate public6 gi privatE a statului cu destinalie agricol6 qi
infiinlarea Agenliei Domeniilor Statului, modificat prin Ordinul nr.3lllg4lu.1213.iZ512020,
se constatd incheierea etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempliune pentru
oferta de vdnzare depusd de LAZAR FREDERIC, impreuna cu LAZAR IvlAzuA, CNp
ffitt, domiciliat/d in localitatea
judelul Mure;, posesor/posesoare a pa$aport .

KENOSY ADRIAN - ZOLTAN, domiciliat in
terenul in suprafafd de 0,0610 ha, inregistrat6 .rE:JI+ OsllOil in Registil de evidinl6 a
ofertelor de vdnzare a terenurilor agricole situate in extravilan al Primdriel Comunei AlbeEti.

Se constatl cd dupa expirarea termenului de 45 de zile lucrEtoare de la afiqare ofertei
de v6nzare au fost parcurse toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de
preempfiune 9i NU a fost depusd nici o comunicare de acceptare a ofertei de vdnzare de c6tre
niciunul dintre preemptori.

In conformitate cu dispoziliile art.4L alin. (3) din Legea rv.l7l20l4. cu modific6rile Ei
completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zi[e
lucrdtoare prev6zut la arl.6 alin.(2), potenfialii cumpdrdtori pot depune cereri pentru
inregistrarea ofertelor de cumpdrare.

Cererile trebuie sd fie insofite de documentele prevdzute de art.8 alin.(2) qi alin.(3) din
Ordinul nr.3 I I /941M.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 Directiei Pentru Agriculturd Ei
Dezvoltare RuralS Mureg si unul vanzitorului/prin imputernicit.

Prezentul proces verbal s-a afiqat azi 19.07.2021 la avizierul de la sediul prim6riei
Comunei Albeqti gi pe site-ul oficial al institufiei la adresa www.comunaalbesti.ro .
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PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
INCUEIPRII ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND ExERCITAREA DREPTULUI

DE PREEMPTILTNE

in conformitate cu dispoziliile art.3 lit.m) din ordinul nr.7l g/7401M.57/2.33312014
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. I 7lZOt4
privind unele mbsuri de reglementare a vdnzdrri-cumpar6rii terenurilor agi"icole situate in
extravilan qi de modificare a Legii nr, 2681200l privind privatizarea societ6liior comerciale ce
delin in administrare terenuri proprietate publicd Ei privat6 a statului cu destinalie agricol6 Eiinfiinlarea Agenliei Domeniilor Statului, modificat prin Ordinul nr.3l l/g4/M.tZB.iZS:ZOZO,
se constata incheierea etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempliune pentru

ffi, domiciiial/a in localitatea

.allporr r..tu_fliuF*"-....;1, ;,ffii
KENosy ADRIAN - zoLTAN, domiciliat in,ffih,ffip.n,ru
terenul in suprafald de 0,0610 ha, inregistrati cu nr.35/14 .O5,2O2l i;-R.g,;fii a. *ia.n1a u
oferlelor de vdnzare a terenurilor agricole situate in extravilan al Primarieii Comunei Albeqti.

Se constatd cd dupS 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 NU a fost depusd nici o comunicare de acceptare a ofertei de v6nzare de cdtre
niciunul dintre preemptori.

In conformitate cu dispoziliile art,4l alin. (3) din Legea nr.l7l20l4 cu modific6rile gi
completdrile ulterioare, in termen de 30 de zile de la .*pirur.u termenului de 45 de zile
lucrdtoare previzut la arl.6 alin.(2), potenlialii cumpaiatori pot depune cereri pentru
inregistrarea ofer-telor de cumpErare.

Cererile trebuie sa fie insolite de documentele prevazute de art.8 alin,(2) gi alin,(3) din
Ordinul nr,3 1 | /9 4/M. l2t 3 .525 t2O2O.

- 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 Agricultur6 qi
Dezvoltare Rurald Mureg si unul vdnzdtorului/prin imputernicit.

- Prezentul proces verbal s-a afigat azi 19,07,2021 la avizierul de la sediul primariei
Comunei Albeqti gi pe site-ul oficial al instituliei la adresa www.comunaalbesti.ro .
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PROCES-VERBAL DE CONSTATARE

ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI
DE PREEMPTILINE

in conformitate cu dispoziliile art.3 lit.m) din ordinul nr,7l9l74o/M.5712.33312014
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. l TlZOl4
privind unele misuri de reglementare a vdnzdrii-cumpardrii terenurilor aglicole situate in
extravilan qi de modificare a Legii nr. 2681200l privind privatizarea societ6lilor comerciale ce
delin in administrare_terenuri proprietate publici Ei privati a statului cu destinalie agricol6 gi
infiinfarea Agenfiei Domeniilor Statului, modificat prin Ordinul nr.3ll/g4/M.12/3,525/2020,
se constatd incheierea etapei procedurale privind exercitarea dreptului dewq vr.p\rr yru\,truuralc puvrno exerclrarea oreptulul de preempliune pentru

*Hmr..d.!r.:l de LAZAR FREDEBg_impreunf,'cu LAZLR MAzuA, cNp
domiciliat/6 in localitatea

judetulxffillit posesor/posesoare a pa$aport prin _iKENOSY ADRIAN - ZOLTAN, domiciliat in

PRIMAR,
$ovREA NTCOLAE

pentrufE IFIIDterenul in suprafa[a de 0,0610 ha, iruegistrard.rTffii5,2021-il'R.g,rtilr de eviden[a a
ofertelor de vdnzare a terenurilor agricole situate in extravilan al Prim6riJ Comunei AlbeEti,

Se constatd cd dupd expirarea termenului de 45 de zile lucratoare de la afiqare oferteide 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 vanzare de c6tre
niciunul dintre preemptori.

In conformitate cu dispoziliile art.47 alin. (3) din Legea nr.lzl}0l4, cu modificdrile qi
completirile ulterioare, in termen de 30 de zile de la 

"*pirar"u 
termenului de 45 de zile

lucrdtoare previzut la art.6 alin.(2), potenlialii cumpdratori pot depune cereri pentru
inregistrarea ofertelor de cumpdrare.

Cererile trebuie sd fie insofite de documentele previzute de art.8 alin.(2) gi alin.(3) din
Ordinul nr.3 I I /941M.t213,525 |2OZO,

- Drept pentru care am incheiat azi 19.07 .2021 prezentul proces verbal de constatare in3 exemplare din care unul la dosar, unul va fi comunicat Direcliei pentru Agricultur6 qi
Dezvoltare Rurald Mureg si unul vdnzdtorului/prin imputemicit.

^ Prezentul proces verbal s-a afigat azi 19.07.i021 la avizierul de la sediul primrriei
Comunei AlbeEti Ei pe site-ul oficial al instituliei la adresa www.comunaalbesti.ro .
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