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Nr. 8041 din 18-11-2021

PROCES VERBAL
de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea
dreptului de preempţiune la Oferta de vânzare a numiților
POPA NICUȘOR, POPA CONSTANTIN și POPA MARIA

Subsemnatul Comorașu Damian, având funcția de consilier superior, cu
responsabilități privind aplicarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014, în conformitate cu
prevederile art. 3, lit. ”l” din Ordinul nr. 311/94/M.12/3.525/2020 pentru modificarea
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului
apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333
/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr.
17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, am constatat
următoarele:
1. La data de 15-09-2021 s-a afișat Oferta de vânzare a numiților POPA
NICUȘOR, POPA CONSTANTIN și POPA MARIA, înregistrată la nr. 8041 din 1509-2021, pentru terenul în suprafaţă de 0,2200 ha situat în extravilanul localităţii
Traian, tarla 41, parcela 940/4 și 941/4, identificat cu număr cadastral 63327, înscris în
cartea funciară nr. 63327 a localităţii Traian.
2. Preemtorii menționați în Anexa nr. 1 C la Normele metodologice - Lista
preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preemțiune, au fost notificați prin
afișare pe situl primăriei www.primariatraianbacau.ro, secțiunea Oferte de vânzare –
Notificare preemptori.
3. La data de 05-10-2021 numiții VEREȘ GABRIEL – CĂTĂLIN și VEREȘ
SIMONA - DANIELA au depus Comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare a
terenului mai sus menționat, conform art. 7 alin. (1) din lege.
4. La data de 08-10-2021 a fost înaintat la Direcția pentru Agricultură Bacău
dosarul privind comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare.
5. La data de 11-10-2021 a fost comunicată vânzătorilor comunicarea de
acceptare a ofertei de vânzare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Consilier superior,
Comorașu Damian

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, în administraţia publică nu se mai foloseşte sigiliul autorităţilor şi instituţiilor publice, certificarea
autenticităţii şi forţa juridică a actelor fiind date de semnătura persoanei competente, potrivit art. 627, alin (1), din Ordonanța de urgență.
nr. 57 din 03-07-2019 privind Codul Administrativ.

