
NR.DAJ:5440/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune
Y

'Tudeţul Olt/Localitatea Balş cc | ,pi : Registrul de evidenţănr. 65 din 20/02/2023Primăria Balş

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune, privind oferta de vânzarenr. 65 din 12.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,
tarlaua 47, parcela 29/1, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 53326 şi numărcarte funciară 53326,
în suprafață 0,0800 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate de
vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul I,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. fax ue. , E-Mail „mean „ prin Ionescu
Claudiu-lonutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Ruraleaatribuţiilor ceîi revin pentru aplicarea titlului I din
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.
719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de
dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legeanr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen pânăla care niciun
preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat
dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciarănr. 53326, nr. cadastral 53326, in
suprafaţă de 0,0800 (ha), sens în care certificăm următoarele:
L.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 65 din 12.12.2022, a ofertei de vânzarenr. 65 din 12.12.2022, pentru terenul
agricol în suprafaţă de 0,0800 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-
Ionut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara,
precum și a documentelor justificative prevăzute de art.5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzarenr. 65 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la
sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.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. 65 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-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 cererea şi oferta de vânzare a terenului
agricol, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot
depune la 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a
fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,
n ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFANIaSecretaţ/general, .

DICĂ ALIAS PĂTRU ANCAa Consilier juridic,
N



NR.DAJ:5439/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş | | |pa Registrul de evidenţănr. 66 din 20/02/2023
Primăria Balș

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 66 din 12.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,
tarlaua 47, parcela 169/1, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51124 şi număr carte funciară
51124, în suprafaţă 1,55 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate
de vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals ,Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul 1,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. fax mea. , E-Mail „mean „ prin Ionescu
Claudiu-lonutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Ruralea atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobateprin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.

719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de

dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până la care niciun

preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat
dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51124, nr. cadastral 51124, in
suprafaţă de 1,55 (ha), sensîn care certificăm următoarele;
1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 66 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 66 din 12.12.2022, pentru terenul
agricol în suprafaţă de 1,55 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-lonut
in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara, precum
şi a documentelor justificative prevăzute deart. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2 încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 66 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzarela
sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, precumşi afişarea notificării nr. 65 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-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 cerereași oferta de vânzare a terenului
agricol, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 de zile dela data 20.02.2023, 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a

fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişatla sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN

ScertţAr gederal i aa Consilier juridic,
DI IVIANĂ PĂTRU ANCA

N



NR.DAJ:5433/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balș
Primăria Balş i Registrul de evidenţă nr. 67 din 20/02/2023

i

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 67 din 12.12.2022aterenului agricol situat în extravilanul orașului Balş,
tarlaua 47, parcela 128/2, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51247 şi număr carte funciară

51247, în suprafaţă 0,43 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate
de vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals ,Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul L,parter,

judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon .............ax eee , E-Mail „eee nea „ prin lonescu
Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri

proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ceîi revin pentru aplicarea titluluiI din

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.
719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de

dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen pânăla care niciun
preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciarănr. 51247, nr. cadastral 51247, in
suprafaţă de 0,43 (ha), sens în care certificăm următoarele:
1 înregistrarea cererii vânzătorului nr. 67 din 12.12.2022, a ofertei de vânzarenr. 67 din 12.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,43 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare,prin Ionescu Claudiu-lonut
in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara, precum
şi a documentelor justificative prevăzute de art. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2 încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzarenr. 67 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi afişareanotificării nr. 67 din 12.12.2022 a preemptorilorla sediul primăriei sau pe
site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal;
A.transmiterea la structura centrală, respectiv teritorială şi la A.D.S., în termenul prevăzutla art. 6 alin. (5) din Legea

nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a dosarului privind cererea şi oferta de vânzare a terenului

agricol, împreună cu documentele justificative.
În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot

depune la primărie o cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare, însoţită de documentele justificative prevăzutela
art. 8 alin. (2) şi (3) din normele metodologice, până la data 21.03.2023.
Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a

fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişatla sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar; j

NOTEA CĂZEĂTAN STEFAN

r genepu - N Consilier juridic,
LILJAGA a | PĂTRU ANCA

pm A pen A Șa

i



NR.DAJ:5438/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş | , |a Registrul de evidenţă nr. 68 din 20/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 68 din 12.12.2022 a terenului agricol situatîn extravilanul oraşului Balș,
tarlaua 47, parcela 128/1, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51172 şi număr carte funciară
51172, în suprafaţă 0,42 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate
de vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul 1,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. și

ÎaX smuezreua TEMA, sasea rats „ prin Ionescu
Claudiu-lonutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Ruralea atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titluluiI din
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.

719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de

dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până la care niciun
preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionatnu şi-a exercitat

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciarănr. 51172, nr. cadastral 51172, in

suprafaţă de 0,42 (ha), sens în care certificăm următoarele:
L.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 68 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 68 din 12.12.2022, pentru terenul
agricol în suprafaţă de 0,42 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-lonut
in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara, precum
şi a documentelor justificative prevăzute de art. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 68 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, precumşi afişarea notificării nr. 68 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-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. 172014, cu modificările şi completările ulterioare, a dosarului privind cererea şi oferta de vânzare a terenului

agricol, împreună cu documentele justificative.
În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 dezile dela data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot
depune la 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a

fost încheiat în 2 exemplare originaleşi afişat la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023.
Primar,

ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN
m 2

Secre engta
? Consilier juridic,

DIC LYAN -, PĂTRU ANCA



NR.DAJ:5437/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş , : ,III Registrul de evidenţă nr. 69 din 20/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 69 din 12.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,
tarlaua 47, parcela 72/1, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51145 şi numărcarte funciară 51145,
în suprafaţă 0,73 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate de
vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul 1,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. fax eee , E-mail eee , prin Ionescu
Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. [) şi m) şiart. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului ] din
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.
719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de
dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până la care niciun
preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat
dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51145, nr. cadastral 51145, in
suprafaţă de 0,73 (ha), sensîn care certificăm următoarele:
1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 69 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 69 din 12.12.2022, pentru terenul
agricol în suprafaţă de 0,73 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-lonut
in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara, precum
şi a documentelor justificative prevăzute de art. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişarea ofertei de vânzare nr. 69 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.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. 69 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-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 laart. 6 alin. (5) din Legea
nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a dosarului privind cererea şi oferta de vânzare a terenului
agricol, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot
depune la 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a

fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,
fi ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN

Sec neral, EA AN

|

Consilier juridic,
DIG IARA , PĂTRU ANCA

Cs:



NR.DAJ:5436/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş | , ,

pacat Registrul de evidenţănr. 70 din 20/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 70 din 12.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,
tarlaua 47, parcela 48/1, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51202 şi numărcarte funciară 51202,
în suprafaţă 0,40 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate de

vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str, Nicolae Balcescu nr. 162,biroul I,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. faxeee , E-Mail „eee „ prin Ionescu
Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri

proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ceîi revin pentru aplicarea titlului 1 din

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de

modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.

719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de

dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legeanr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen pânăla care niciun

preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51202, nr. cadastral 51202, in

suprafaţă de 0,40 (ha), sens în care certificăm următoarele:
L.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 70 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 70 din 12.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,40 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare,prin Ionescu Claudiu-lonut
in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara, precum
şi a documentelor justificative prevăzute deart. $ alin. (1) din normele metodologice;
2 încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 70 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr.17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi afişareanotificării nr. 70 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal;
A.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 cererea şi oferta de vânzare a terenului

agricol, împreună cu documentele justificative.
În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot

depune la 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a

fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişatla sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar, _

ROTEA CĂTĂLIN STEFAN
Sccrgtărfperte |

Consilier juridic,
DI IVIA PĂTRU ANCA



NR.DAJ:5452/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş _
, ÎIpo : | Registrul de evidenţă nr. 71 din 20/02/2023

Primăria Balş

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 71 din 12.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,
tarlaua 47/8, parcela 107/1, categoria de folosinţă pasune, identificat prin nr. cadastral 53286 şi numărcarte funciară
53286, în suprafață 0,6600 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate
de vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediulîn localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul 1,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. , MMBDE acicsteaea ș

EOTNail, seca sua ea „ prin Ionescu
Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.

719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de

dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până la care niciun

preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat
dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 53286, nr. cadastral 53286, in
suprafaţă de 0,6600 (ha), sens în care certificăm următoarele:
1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 71 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 71 din 12.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,6600 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-
Ionutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara,

precum şi a documentelor justificative prevăzute deart. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 71 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi afişareanotificării nr. 71 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-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, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot
depune la 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a

fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023.
A Primar,
| ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN

Sccretap geyter * > Consilier juridic,
DICĂAI Ri PĂTRII ANCA



NR.DAJ:5451/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş i 1 :pr - Registrul de evidenţănr. 72 din 20/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 72 din 12.12.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,
tarlaua 47/8, parcela 103/1, categoria de folosinţă pasune, identificat prin nr. cadastral 53275 şi număr carte funciară
53275, în suprafaţă 0,6100 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L,, în calitate
de vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul 1,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. fax meu. , E-Mail eee „ prin Ionescu
Claudiu-lonutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. ) şi m) şiart. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ceîi revin pentru aplicarea titlului I din
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.
719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de
dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până la care niciun
preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat
dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 53275, nr. cadastral 53275, in
suprafaţă de 0,6100 (ha), sensîn care certificăm următoarele:
1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 72 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 72 din 12.12.2022, pentru terenul
agricol în suprafaţă de 0,6100 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-
Ionutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara,
precum şi a documentelor justificative prevăzute de art. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 72 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.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. 72 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-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 cererea şi oferta de vânzare a terenului
agricol, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot
depune la 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a

fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,
) ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Secr Ce 4 Consilier juridic,
Deer Anpă set PĂTRU ANCA



NR.DAJ:5435/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş , , ,po - Registrul de evidenţă nr. 73 din 20/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 73 din 12.12.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,
tarlaua 47, parcela 97/1, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51117 şi număr carte funciară 51117,

în suprafaţă 0,2900 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate de

vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul 1,parter,

judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. TO. aaa ; EsMail ppseeeeaie reno „ prin lonescu

Claudiu-lonutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile

art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în

extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri

proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare,şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind

exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Ruraleaatribuţiilor ceîi revin pentru aplicarea titlului I din

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de

modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică

şi privată a statului cu destinaţie agricolăşi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobateprin Ordinul viceprim-

ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.

719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de

dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până la care niciun

preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionatnu şi-a exercitat

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51117, nr. cadastral 51117, in

suprafaţă de 0,2900 (ha), sensîn care certificăm următoarele:

L.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 73 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 73 din 12.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,2900 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-

Ionut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara,

precum şi a documentelor justificative prevăzute deart. 5 alin. (1) din normele metodologice;

2 încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 73 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.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. 73 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal;

4.transmiterea la structura centrală, respectiv teritorială și la A.D.S., în termenul prevăzutla art.6 alin. (5) din Legea

nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a dosarului privind cererea şi oferta de vânzare a terenului

agricol, împreună cu documentele justificative.
În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 dezile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot

depune la primărie o cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare, însoţită de documentele justificative prevăzute la
art. 8 alin. (2) şi (3) din normele metodologice, pânăla data 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a

fost încheiat în 2 exemplare originaleşi afişat lasediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,
/ ROTEA CĂTĂLIN-ȘTEFAN

Sccreţây gepeyâj, i Consilier juridic,
DI ILĂAANA_ m

| PĂTRU ANCA



NR.DAJ:5434/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balș
| |0RC BE Registrul de evidenţănr. 74 din 20/02/2023

Primăria Balş

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune, privind oferta de vânzarenr. 74 din 12.12.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,
tarlaua 47/8, parcela 95/1, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51186 şi număr carte funciară
51186, în suprafaţă 0,1100 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate
de vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals ,Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul I,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. fax. sasa 3

E-Mail saci azteca aa „ prin Ionescu
Claudiu-lonutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică și privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.
719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de

dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până la care niciun
preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat
dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51186, nr. cadastral 51186, in
suprafaţă de 0,1100 (ha), sensîn care certificăm următoarele;
1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 74 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 74 din 12.12.2022, pentru terenul
agricol în suprafaţă de 0,1100 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-
Ionut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara,
precum şi a documentelor justificative prevăzute deart. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 74 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la
sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.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. 74 din 12.12.2022 a preemptorilorla sediul primăriei sau pe
site-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 cererea şi oferta de vânzare a terenului
agricol, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a
fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

n Primar,
/ ROTEA CĂTĂLINȘTEFAN

Secre sale ? N Consilier juridic,
DICĂĂILIA PĂTRU ANCA



NR.DAJ:5449/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş | o |
55

Rare pa Registrul de evidenţănr. 75 din 20/02/2023
Primăria Balș

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 75 din 12.12.2022 a terenului agricol situatîn extravilanul oraşului Balș,
tarlaua 47/8, parcela 112, categoria de folosinţă pasune, identificat prin nr. cadastral 53325 şi număr carte funciară

53325, în suprafaţă 0,5100 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate
de vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals ,Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul I,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. fax cena , E-Mail cecene , prin Ionescu
Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în

extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. |) şi m) şiart. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului ] din

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privată a statuluicu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobateprin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.

719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de

dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legeanr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen pânăla care niciun
preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 53325, nr. cadastral 53325, in
suprafaţă de 0,5100 (ha), sens în care certificăm următoarele:
L.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 75 din 12.12.2022, a ofertei de vânzarenr. 75 din 12.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,5100 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-
Ionut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara,

precum şi a documentelor justificative prevăzute deart. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 75 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.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. 75 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal;
A.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 cererea şi oferta de vânzarea terenului

agricol, împreună cu documentele justificative.
În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 dezile dela data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot
depune la 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a

fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişatla sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,4 n/ ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN
A Pe “1. . “d:

Seer e a) Consilier juridic,
ILIA

i

yDIC PĂTRU ANCA



NR.DAJ:5450/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/LocalitateaBalș _ |]aa ee Registrul de evidenţă nr. 76 din 20/02/2023Primăria Balş

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 76 din 12.12.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,
tarlaua 47/8, parcela 113, categoria de folosinţă pasune, identificat prin nr. cadastral 53285 şi număr carte funciară
53285, în suprafaţă 0,7600 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVAS.R.L., încalitate
de vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul 1,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon .............Br ... E-mail, secara sinaia „ prin Ionescu
Claudiu-lonutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şiart. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Ruralea atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului 1 din
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.
719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de
dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legeanr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen pânăla care niciun
preemptor din categoria celor enumeraţiîn cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionatnu şi-a exercitat
dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 53285, nr. cadastral 53285, in
suprafaţă de 0,7600 (ha), sensîn care certificăm următoarele:
L.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 76 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 76 din 12.12.2022, pentru terenul
agricol în suprafaţă de 0,7600 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-
Ionut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara,
precum şi a documentelor justificative prevăzute de art. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 76 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la
sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.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. 76 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-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 cererea şi oferta de vânzare a terenului
agricol, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot
depune la primărie o cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare, însoțită de documentele justificative prevăzute la

art. 8 alin. (2) şi (3) din normele metodologice, până la data 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a
fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFANo |

Consilier juridic,e PĂTRU ANCA



NR.DAJ:5448/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş , | ,m ci Registrul de evidenţănr. 77 din 20/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune,privind oferta de vânzarenr. 77 din 12.12.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,
tarlaua 47, parcela 101/1, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51126 şi număr carte funciară
51126, în suprafaţă 0,1630 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate
de vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul „parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. fax cecene. E-Mail „ceea „ prin Ionescu
Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările și completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului 1 din

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.

719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de

dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până la care niciun

preemptordin categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51126, nr. cadastral 51126, in
suprafaţă de 0,1630 (ha), sens în care certificăm următoarele:
1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 77 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 77 din 12.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,1630 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-
Ionut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara,

precum şi a documentelor justificative prevăzute de art.5 alin. (1) din normele metodologice;
2 încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 77 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.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. 77 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal;
A.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 cerereași oferta de vânzareaterenului
agricol, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot
depune la 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a

fost încheiat în 2 exemplare originaleşi afişat la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFANserul Ă Consilier juridic,

DIC AA = PĂTRU ANCA
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NR.DAJ:5447/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş | | |Boa Registrul de evidenţă nr. 78 din 20/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 78 din 12.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,
tarlaua 47, parcela 179, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 53288 şi numărcarte funciară 53288,
în suprafață 1,0000 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate de
vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul 1,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. >

PAX ateu nearzeea p
CeTăll peace „ prin Ionescu

Claudiu-lonutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şiart. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Ruralea atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privatăastatului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.

719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de

dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până la care niciun
preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionatnu şi-a exercitat
dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 53288, nr. cadastral 53288, in

suprafaţă de 1,0000 (ha), sens în care certificăm următoarele:
1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 78 din 12.12.2022, a ofertei de vânzarenr. 78 din 12.12.2022, pentru terenul
agricol în suprafaţă de 1,0000 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-
Ionut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara,

precum şi a documentelor justificative prevăzute de art. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 78 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.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. 78 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-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 laart. 6 alin. (5) din Legea
nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a dosarului privind cererea şi oferta de vânzare a terenului
agricol, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot
depune la 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a

fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,

4 ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN
Sccretappge => Consilier juridic,
DICĂĂAII XA PĂTRU ANCA



NR.DAJ:5446/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balș |

[memieer Regi de
evi i

nr.

. 2
primăria Balş

egistrul de evidenţănr. 79 din 20/02/2023
|

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 79 din 12.12.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,
tarlaua 47, parcela 100/1, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51192 şi număr carte funciară
51192, în suprafaţă 0,1100 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate
de vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediulîn localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul I,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. fax mea „ ONall „seara „ prin Ionescu
Claudiu-lonutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în

extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri

proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şiart. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ceîi revin pentru aplicarea titluluiI din

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.
719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de

dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până la care niciun
preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51192, nr. cadastral 51192, in

suprafață de 0,1100 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătoruluinr. 79 din 12.12.2022, a ofertei de vânzarenr. 79 din 12.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,1100 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare,prin Ionescu Claudiu-

Ionut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara,

precum şi a documentelor justificative prevăzute deart. $ alin. (1) din normele metodologice;
2 încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 79 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr.17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi afişareanotificării nr. 79 din 12.12.2022 a preemptorilorla sediul primăriei sau pe
site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelorcu caracter personal;
A.transmiterea la structura centrală, respectiv teritorială şi la A.D.S., în termenul prevăzut laart. 6 alin. (5) din Legea

nr. 172014, cu modificările şi completările ulterioare, a dosarului privind cererea şi oferta de vânzareaterenului
agricol, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot
depune la 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a

fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişatla sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN

Secre nana O Consilier juridic,
DICĂ VH IAN PĂTRU ANCA



NR.DAJ:5445/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş o | a ,piei | Registrul de evidenţănr. 80 din 20/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune, privind oferta de vânzarenr. 80 din 12.12.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,
tarlaua 47, parcela 186, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51127 şi număr carte funciară 51127,
în suprafață 0,2635 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate de
vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals ,Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul 1,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............ax eee , E-Mail ceeace nea „ prin Ionescu
Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Ruralea atribuţiilor ceîi revin pentru aplicarea titlului | din
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.
719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de
dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până lacare niciun
preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat
dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51127, nr. cadastral 51127, in
suprafață de 0,2635 (ha), sens în care certificăm următoarele:
1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 80 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 80 din 12.12.2022, pentru terenul
agricol în suprafaţă de 0,2635 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-
Ionut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara,
precum şi a documentelor justificative prevăzute de art. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 80 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.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. 80 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-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 cererea şi oferta de vânzare a terenului
agricol, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot
depune la 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a
fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN

Secrgtak/gengr, a Consilier juridic,
DI IL PĂTRU ANCA



NR.DAJ:5444/19.12,2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş , , |a — Registrul de evidenţă nr. 81 din 20/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune, privind oferta de vânzarenr. 81 din 12.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,
tarlaua 47, parcela 185, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51251 şi număr carte funciară 51251,
în suprafaţă 0,2100 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate de
vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul 1,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon .............Fax uumeneaeeee si

OFENBL cererea „ prin Ionescu
Claudiu-lonutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m)şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilorceîi revin pentru aplicarea titlului ] din
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobateprin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.
719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de
dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până la care niciun
preemptor din categoria celor enumeraţiîn cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionatnu şi-a exercitat
dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51251, nr. cadastral 51251, in
suprafaţă de 0,2100 (ha), sens în care certificăm următoarele:
L.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 81 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 81 din 12.12.2022, pentru terenul
agricol în suprafaţă de 0,2100 (ha), depusă de TERRA VIVAS.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-
Ionut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara,
precum şi a documentelor justificative prevăzute deart. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişarea ofertei de vânzare nr. 81 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la
sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.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. 81 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal;
4.transmiterea la structura centrală, respectiv teritorială şi la A.D.$., în termenul prevăzut la art. 6 alin. (5) din Legea
nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a dosarului privind cererea şi oferta de vânzare a terenului
agricol, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a
fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Secr ee ral AA Consilier juridic,
DIGĂLI AA A PĂTRU ANCA

$



NR.DAJ:5443/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatarea derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş
|

Primăria Balş |
;

Registrul de evidenţă nr. 82 din 20/02/2023

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind
exercitarea dreptului de preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 82 din 12.12.2022 a terenului
agricolsituat în extravilanul oraşului Balș, tarlaua 47, parcela 102/1, categoria de folosinţă arabil,
identificat prin nr. cadastral 51171 şi număr carte funciară 51171, în suprafaţă 0,2422 (ha),
reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt si tarlaua 47, parcela 103/1, categoria de folosinţă arabil,
identificat prin nr. cadastral 51171 şi număr carte funciară 51171, în suprafaţă 0,6200 (ha),
reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate de
vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr.
162,biroul 1,parter, judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. „fax „eee. ,

BTA comoara erat ee „ prin Ionescu Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii
speciale nr.2287/04.11.2022, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8) din Legea
nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înființarea
Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. ID) şi m) şi
art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Ruraleaatribuţiilor ceîi revin pentru aplicarea titlului I din Legeanr. 17/2014 privind
unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare
a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării
naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare
prevăzut de dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, termen până la care niciun preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4
alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat dreptul de preempţiune pentru vânzarea
terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51171, nr. cadastral 51171, in suprafaţă de 0,2422
(ha) si 0,6200 (ha), sens în care certificăm următoarele:
l.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 82 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 82 din
12.12.2022, pentru terenul agricol în suprafață de 0,2422 (ha) si 0,6200 (ha), depusă de TERRA
VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-lonut in calitate de imputernicit
conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara, precum şi a
documentelor justificative prevăzute de art. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 82 din 12.12.2022 şi afişarea
ofertei de vânzare la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;



3.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. 82 din 12.12.2022 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
cererea şi oferta de vânzarea terenului agricol, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători,
persoane fizice sau juridice, pot depune la primărie o cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare,
însoțită de documentele justificative prevăzutela art. 8 alin. (2) şi (3) din normele metodologice,
până la data 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului
de preempţiune a fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site
primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Pd
3

cyetar g eral i Emă =] Consilier juridic,
ĂTLIVAA e. PĂTRU ANCA



NR.DAJ:5442/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş , , :II : Registrul de evidenţă nr. 83 din 20/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 83 din 12.12.2022 a terenului agricol situatîn extravilanul oraşului Balş,
tarlaua 47, parcela 187, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51430 şi număr carte funciară 51430,
în suprafaţă 0,2356 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate de
vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediulîn localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul I,parter,
judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. fax meu. , E-Mail „eee neeee „ prin Ionescu
Claudiu-lonutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind
exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Ruralea atribuţiilor ceîi revin pentru aplicarea titlului | din
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.
719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de
dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legeanr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până lacare niciun
preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat
dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51430, nr. cadastral 51430, in
suprafaţă de 0,2356 (ha), sensîn care certificăm următoarele;
1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 83 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 83 din 12.12.2022, pentru terenul
agricol în suprafaţă de 0,2356 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-
Ionut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara,
precum şi a documentelor justificative prevăzute deart. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 83 din 12.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;
3.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. 83 din 12.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-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 cererea şi oferta de vânzare a terenului
agricol, împreună cu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot
depune la 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 21.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a
fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,), ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN
Scer er E Consilier juridic,
DI AR CD PĂTRU ANCA



NR.DAJ:544$/19.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş
|

, , o |

îciraria Balş
Registrul de evidenţă nr. 84 din 20/02/2023

Încheiat astăzi, 20.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind
exercitarea dreptului de preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 84 din 12.12.2022aterenului
agricol situat în extravilanul oraşului Balș, tarlaua 47, parcela 174, categoria de folosinţă arabil,
identificat prin nr. cadastral 51433 şi număr carte funciară 51433 , în suprafaţă 0,6900 (ha),
reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt si tarlaua 47, parcela 175, categoria de folosinţă arabil,
identificat prin nr. cadastral 51433 şi număr carte funciară 51433, în suprafaţă 0,4432 (ha),
reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse de TERRA VIVA S.R.L., în calitate de

vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr.
162,biroul 1,parter, judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ........ mei FAX anna ,

STAN asceza eee „ prin Ionescu Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii
speciale nr.2287/04.11.2022, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8) din Legea
nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şi

art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale a atribuţiilorce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind
unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare
a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării
naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, denumiteîn continuare norme metodologice.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare
prevăzut de dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, termen până la care niciun preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4
alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat dreptul de preempţiune pentru vânzarea
terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51433, nr. cadastral 51433, in suprafaţă de 0,6900
(ha)si 0,4432 (ha), sensîn care certificăm următoarele:
l.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 84 din 12.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 84 din

12.12.2022, pentru terenul agricol în suprafaţă de 0,6900 (ha) si 0,4432 (ha), depusă de TERRA

VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin lonescu Claudiu-lonut in calitate de imputernicit
conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de vânzătoare, proprietara, precum şi a
documentelor justificative prevăzute de art. 5 alin. (1) din normele metodologice;
2.încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 84 din 12.12.2022 şi afişarea
ofertei de vânzarela sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 12.12.2022;



3.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. 84 din 12.12.2022 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 prevăzutla art. 6

alin. (5) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a dosarului privind

cererea şi oferta de vânzarea terenului agricol, împreună cu documentele justificative.
În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 20.02.2023, potenţialii cumpărători,

persoane fizice sau juridice, pot depune la primărie o cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare,
însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din normele metodologice,
pânăla data 21.03.2023.Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului
de preempţiune a fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site
primariabals.eu, în data de 20.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

=
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