
ROMANIA
JUDETUL VALCEA
PRIMARIA STEFANESTI*"{fu2 DNmol,ru/

PROCES VERBAL
privind finalizarea procedurii de exercitare

a dreptului de preemptiune (75 zile)
lrcheiat, azi 05.07 .2021.

Cu ocazia finalizarii procedurii de exercitare a dreptului de preemptiune, in conformitate
cu prevederile art.10, alin.(5) din Legea w. 1,71201,4 si art. 9, alin.(5) din ANEXA 1 la
ORDIN trr. 3111941M,1213.52512020 pentru modificarea@
dezvoltlrii rurale. al vic€prim-ministrului. ministml dezvoltlrii resioml€ si administratiei publice ol ministrului apirtrrii
nationsle si al Yiceorim"ministrului. miristrul culturii. nr. 719174044.5?/2.333/2014 privind aprobarea normelor
metodologice pentru splicar€a titlului I did L€sca nr. 172014 privind urcle nlsuri d€ regl€mentarE a vanz&ii-cumplrtrrii
terenurilor agricole situat€ in extravilan $i de modificare 6I4giiJL2!El2@l privid privatizar€s societtrlilor comerciale ce
detin in admiDisars.e t€r€nuri pmprietate publictr 9i privatl a statului cu dcstinatie rgricoltr $i infiintarea Agentiei
Domeniilor Ststului,
am constat ca,
pentru oferta de vanzarc a terenului agricol situat in extravilanul comunei Stefanesti,

jud. Valcea, in suprafata 0,2350 ha, T- 84, P- 1572136, p:urrctul CATINE CFR, avand nr.
cadastral 36101, si fiind inscris in cartea funciara nr. 36101, oferta inregistrata la Primaria
comunei Stefanesti, sub nr. 6 din data 30.03.2021, de cafie proprietara, doamna MARCUS
TATIANA- LIDIA, identificat cu B.I. . seria CNP
domiciliul/sediul social in: localitatea Snagov, sat
et. -,ap. -, nr. -,sector -, judetul Ilfov,

nagov, str. Zorelelor, nr.31B, bl. -,

nu au fost inregistrate in intervalul 30.03.2021,- 02.06.2021, solicitari din parrea
PREEMPTORILOR pentru acceptarea ofertei de vanzare a terenului in cauza;

nu au fost inregistrate in intervalul 03.06.2021,- 05.07.2021, oferte de cumparare din partea
POTENTIALILOR CUMP.{F,{TON 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 2820lei.

Drept pentru care, in temeiul dispozitiilor art. 3, lit. (s) din Ordinul comun nr.
31119411114.1213.5252O20, 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,

general,
Lucian

Intocmit,
Cons. jr.

Secretar

,Ctr


