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

DE PREEMPTIUNE

in confbrmitate cu dispoziliile art.3 lit.m) din Ordinul nr.71917401M.5712.33312014
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 1712014
privind unele mdsuri de reglementare a vdnzdri i-cump[r6rii terenurilor agricole situate in
extravilan gi de modificare a [-egii nr. 26812001 privind privatizarea socieElilor comerciale ce
delin in administrare terenuri proprietate publica qi privata a statului cu destinalie agricolS qi

infiinlarea Agenliei Domeniilor Statului. modificat prin Ordinul nr.3111941M.1213.52512020,
se constata incheierea etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemp{iune pentru
oi-erta de vanzare teren agricol situat in extravilan depusb de RO$CA ADINA-MARIA, Ei
inregistrati cu nr.28 din 06.06.2022 in Registrul de evidenli a ofertelor de vdnzare a terenurilor
agricole situate in extravilan al Primdriei Comunei Albeqti.

Se constatd ca dupa expirarea termenului de 45 de zile lucr[toare de la afiqare ofertei
de vinzare au fost parcurse toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de
preempliune gi NU a lbst depusd nici o comunicare de acceptare a ofertei de vdnzare de cf,tre
niciunul dintre preemptori.

in conformitate cu dispoziliile art.41 alin. (3) din Legea nr.17l20l4,cu modificdrile qi

completirile ulterioare, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile
lucrdtoare prevAzut la art.6 alin.(2), potenlialii cumpdrAtori pot depune cereri pentru
inregistrarea olenclor de cumpdrare.

Cererile trebuie sd fie insolite de documentele prevAzute de art.8 alin.(2) qi alin.(3) din
Ordinul nr.3 I I 194 I M.121 3.525 12020.

Drept pentru care am incheiat azi 09.08.2022 prezentul proces verbal de constatare in
3 exemplare din care unul Ia dosar, unul va fi comunicat Direc{iei Pentru Agriculturd Ei
Dezvoltare Rurald Mureq si unul vdnzStorului.

Prezentul proces verbal s-a afiSat azi 09.08.2022 la avizierul de la sediul Primdriei
Comunei Albeqti Ei pe site-ul oficial al instituliei la adresa ryyw.colnunaalbesti,ro .

SECRETAR GENERAL,
PURCARIU DANUT


