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PROCES VERBAL
privind finalizarea procedurii de exercitare

a dreptului de preemptiune (75 zile)
lncheiat, azi 24 .06 .2,021

Cu ocazia finalizarii procedurii de exercitare a dreptului de preemptiune, in conformitate

cu prevederile art.10, alin.(5) din Legea m. l7l20l4 si art. 9, alin.(5) din ANEXA 1 la
ORDIN nr, 3111941M.1213,52512020 p€trtru modificarea Ordinului viceprim-ministrului. midstrul aqriculturii si

dezvottlrii rurale. al viceorim-ministrului. ministrul dezvoltlrii reqional€ si administraii€i publice. al mi4strului aDtrrqrii

ffit cutturii. nr. ttglZ,tO,tvt.SZl2.::llZOt4privitrd aprobarer norm€lor

@privindutrelemtrsuridereglementareavtnzIrii.cumptrrIrii
terenurilor agiicole situate i, "rt*rituo 9i de -odificare a I4gi!]I!2@12@! privind privatizar€a societltilor comerciale ce

detin in ad;inistrare t€r€nud propriefate pubtica $i privati o statului cu destinatie agricoll ti inliintrrea Agentiei

Dome ilor Statului,
am constat ca,
pentru oferta de vanzare a terenului agricol situat in extravilanul comunei Stefanesti,

jud. Valcea, in suprafata 0,3753 ha, T- 103, P- 173915, punctul ACASA, avand nr. cadastral

35316, si fiind inscris in cartea funciara nr. 35316, oferta inregistrata la Primaria comunei

Stefanesti, sub nr. 2din data 18.03.2021 de catre proprietaruVsubscrisa domnul Ivan Ion,

identificat cu C.I. , seria CNP/CUI cu domiciliul/sediul
social in: localitatea Stefanesti, sat Serbanesti str. - , nr. judetul Valcea,

nu au fost inregistrat€ in intervalul 18.03.2021- 21,.05.2021, solicitari din partea

PREEMPTORILOR pentru acceptarea ofertei de vanzare a terenului in cauza;

nu au fost inregistrate in intervalul 24.05.2021- 24.06.2021, ofefie de cumparare din partea

POTENTIALILOR CUMPART|TON pentru terenul in cauza.

In consecinta, vanzarea terenului in cauza este tibera, in conditiile legii, si la un pret care

nu poate fi mai mic decat cel solicitat de vanzator in aceasi oferta, respectiv 50000 lei.

Drept pentru care, in temeiul dispozitiilor art.3, lit. (s) din Ordinul comun nr.

3lll94ltr,4,l2l3,525/2020, am incheiat prezentul proces- verbal in doua exemplare originale,
din care unul se va inmana vanzatorului si unul se va pastra la dosar.

O copie a acestuia se va comunica Directiei pentru Agricultura Judeteana Valcea,

Secretar general, Intocmit,
Cons. jr.

Primar,
Fugaretu


