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PROCES VERBAL
privind finalizarea procedurii de exercitare

a dreptului de preemptiune (75 zile)
Incheiat, azi 25.06.2021

Cl ocazia finalizarii procedurii de exercitare a dreptului de preemptiune, in conformitate
cu prevederile art.10, alin.(s) din Legea m. 171201,4 si art. 9, alin.(5) din ANEXA 1 la
ORDIN trr. 3111941M,1213,52512020 pentru modiffcarea @
dezvoltlrii runle. al viceprim-mipistrului. mitristrul dezvoltlrii reqiomle si administratiei publice. al ministrului aolrtrrii
nationale si al viceprim-ministrului. ministrul culturii. nr. 719l740ft1.57l2.333/2014 privind aprobar€a normelor
metodologice pentru aplicarea g!!Uglllli!-I4g9g_!I !2129!4 privind unele misuri de reglementarG a vAnzlrii-cumptrrtrrii
terenurilor agricol€ situat€ in extnavilan Si de modiffcare a Leqii nr.268/2001 privind privatizrr€a societltilor comercisle ce
delin in admidstrare t€renuri proprietate publica ti privati s staaului cu destinalie agricoll $i inffinlares Agenliei
Domeniilor Statului ,

am constat ca,
pentru oferta de vanzare a terenului agdcol situat in extravilanul comunei Stefanesti,

jud. Valcea, in suprafata 0,1140 ha, 'l- 20, P- 368/8/5, punctul IONESCU, avand nr.
cadastral 36489, si fiind inscris in cartea funciara nr. 36489, ofefia inregistrata la Primaria
comunei Stefanesli, sub nr. 3 din dala 22.03.2021, de catre proprietara . doamna Tudorache
vru'ea. rqcnrrcara cu t.l. .".,, Eo. ,,.,.a J. .u
domiciliul/sediul social in: localitatea Mun. Dragasani, sat -, str. Tudor Vladimirescu, nr.
373, bl. T5, sc. C, et. 2,ap. 5, nr. -,sector -, judetul Valcea,

nu au fost inregistrate in intervalul ?2.03.?021- 25.05.2021, solicitari
PREEMPTONLOR pentru acceptarea ofertei de vanzare a terenului in cauza;

din partea

nu au fost inregistrate in intervalul 26.05.2021- 25.06.2021, olerte de cumparare din partea
POTENTIALILOR CUMP,,{R ifON pentru terenul in cauza.

In consecinta, vanzarea terenului in cauza este libera, in conditiile legii, si la un pret care
nu poate fi mai mic decat cel solicitat de vanzator in aceasi oferta, respectiv 4000 lei.

Drept pentru care, in temeiul dispozitiilor art. 3, lit. (s) din Ordinul comun nr.
3111941M.1213.52512020, 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,

Intocmit,
Cons. jr.

Secretar general,
6fii;,.


