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PROCES.\rERBAL
de constatare a derullrii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preemp(iune

Olt/Localitatea Balg

rimdria Balq

incheiat astdzi, 27 .01.2023, in urma constatdrii deruldrii etapei procedurale privind
exercitarea dreptului de preemptiune, privind oferta de vdnzarc nr. 29/16,11.2022 a terenului
agricol situat in extravilanul orapului Balq, tarlaua 5, parcela 20, categoria de folosintd arabil,
identificat prin nr. cadastral 54476 gi num6r carte funciard, 54476, in suprafatd de 0,58 ha,
reprezentdnd cota-parte 1/1, judeful Olt, depusd de NIIA COSTINEL NICOLAE, in calitate de
vtnzdtor, coproprietar, CNP 1801009280866, identificat cu CI seria OT nr. 691492, eliberatd de
SPCLEP Bals, la data 0I.11.2014, cetdfenia romdn6, nationalitatea romdn6, cu domiciliul in
localitatea Bals ,Str. Nicolae Balcescu nr. 153,b1.T2,sc.2,et.4,ap.38, judetul Olt, codul pogtal
235100, tara Romdnia, telefon fax ............, e-mail ., cetdtenia romind, starea
civilS cdsdtorit si NITA AMELIA, in calitate devdnzdtoare, coproprietar, CNP 2790422280051,
identificata cu CI seria OT nr.834460 eliberat de SPCLEP Bals, la data27.04.2018, cetdtenia
romdnS, nalionalitatea rom6nS, cu domiciliul in localitatea Bals ,Str. Nicolae Balcescu nr.
153,b1.T2,sc.2,et.4,ap.38, judelul Olt, codul pogtal 235100, fara Rom6nia, telefon ............., fax

e-mail ., cetdfenia romAnd, starea civil[ css6torita, in conformitate cu
prevederile art.7 alin. (8) din Legea w.17l20l4 privind unele mdsuri de reglementare avdnzdrii
terenurilor agricole situate in extravilan gi de modificare alegii nr. 26812001privind privatizarea
societltilor ce defin in administrare terenuri proprietate publicd gi privatd a statului cu destina(ie
agricold gi infiin{area Agenliei Domeniilor Statului, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, gi

ale art. 3 lit. l) qi m) gi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind exercitarea de c6tre

Ministerul Agriculturii gi Dezvolt[rii Rurale a atribufiilor ce ii revin pentru aplicarea titlului I din
Legea nr.17l20l4 privind unele mdsuri de reglementare avdnzfuii terenurilor agricole situate in
extravilan gi de modificare a Legii nr.268l200lprivind privalizarea societdlilor ce defin in
administrare terenuri proprietate publicd gi privatd a statului cu destinatie agricold gi infiinfarea
Agen{iei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii qi

dezvoltdrii rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltdrii regionale gi administratiei publice,
al ministrului apdrdrii nalionale gi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.
71917401I/..5712.33312014, cu modificdrile $i completdrile ulterioare, denumite in
continuare norme metodologice.

Prezentul proces-verbal a fost intocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrdtoare
prcvdzut de dispoziliile art. 6 alin. (1) din Legea m.1712014, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, termen pdnd la care niciun preemptor din categoria celor enumerati in cuprinsul afi. 4
alin. (1) din actul normativ antementionat nu qi-a exercitat dreptul de preempliune pentru vdnzarea
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terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 54476,nr. cadastral 54476,in suprafaţă de 0,58 (ha),
sens în care certificăm următoarele:
l.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 29/16.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 29/16.11.2022,
pentru terenul agricol în suprafaţă de 0,58 (ha), depusă de NIŢĂ COSTINEL NICOLAEsi NIŢĂAMELIA, în calitate de vânzători, coproprietari, precum şi a documentelor justificative prevăzute
deart. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 29/16.11.2022 şi afişarea ofertei
de vânzare la sediul primăriei/site primariabals.eu,în data de 16.11.2022;
Î.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. 29/16.11.2022 a
preemptorilor la sediul primăriei sau pesite-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind
protecţia datelor cu caracter personal;
4.transmiterea la structura centrală, respectiv teritorială şi la A.D.S., în termenul prevăzut la art. 6
alin. (5) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a dosarului privind
cerereaşi oferta de vânzare a terenului agricol, împreunăcu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 28.01.2023, potenţialii cumpărători,
persoane fizice sau juridice, pot depunela primărie o cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare,
însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din normele metodologice,
până la data 27.02.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea
dreptului de preempţiunea fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site
primariabals.eu, în data de 27.01.2023 .

Primar,
ROTEA CATALIN ȘTEFAN
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