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de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balș | a _
| i ISIa ea | Registrul de evidenţănr. 47 din 14/02/2023

Primăria Balş |

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune,privind oferta de vânzarenr. 47 din 06.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,

tarlaua 47, parcela 95, categoria de folosință arabil, identificat prin nr. cadastral 51182 şi număr carte funciară 51182,

în suprafaţă de 0,0900 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţulOlt, depusă de TERRA VIVAS.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 ............. > Ta umscacneaee , E-Mail ceeace „ 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 atribuţiilor 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 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 Legeanr. 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 funciarănr. 51182, nr. cadastral 51182, in
suprafaţă de 0,0900 (ha), sensîn care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 47 din 06.12.2022, a ofertei de vânzarenr. 47 din 06.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,0900 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin lonescu

Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, 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 vânzarenr. 47 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;

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. 47 din 06.12.2022 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.DS., 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. 41 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 14.02.2023, 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, pânăla data 15.03.2023.
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 14.02.2023 .

p

Consilier juridic,
PĂTRU ANCASecretar eral,

DICĂ LMIANAA
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NR. DAJ: 5302/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balrudeg e RAIUL
A

de evidenţă nr. 48 din 14/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 48 din 06.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,
tarlaua 47, parcela 97, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51111 şi numărcarte funciară 51111,
în suprafaţă de 0,2900 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă 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 cununa , E-Mail „mean , prin Ionescu
Claudiu-lonut în 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 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 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. 51111, nr. cadastral 51111, in

suprafaţă de 0,2900 (ha), sens în care certificăm următoarele:
L.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 48 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 48 din 06.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,2900 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu
Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, 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 vânzarenr. 48 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;
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. 48 din 06.12.2022 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. 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 de zile de la data 14.02.2023, 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 15.03.2023 .

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 14.02.2023 .

careafac, Consilier juridic,
PICĂ ĂÂ ANA G PĂTRU ANCA



NR. DAJ: 5303/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

"Judeţul Olt/Localitatea Balș |
, , |

pm Registrul de evidenţănr. 49 din 14/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempțiune, privind oferta de vânzarenr. 49 din 06.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,

tarlaua 47, parcela 100, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51152 şi numărcarte funciară 51152,

în suprafaţă 0,1000 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă 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 mean „
E-Mail mueneeneceeenanae , prin Ionescu

Claudiu-lonut in calitatede 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 agricolesituate 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, şiale 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 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 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 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. 51152, nr. cadastral 51152, in

suprafaţă de 0,1000 (ha), sensîn care certificăm următoarele:

L.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 49 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 49 din 06.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,1000 (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. 49 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;

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. 49 din 06.12.2022 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 14.02.2023, 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 15.03.2023 .

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 14.02.2023 .
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NR. DAJ: 5304/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

'Tudeţul Olt/Localitatea Balş |
| 5 |ie iza Registrul de evidenţă nr. 50 din 14/02/2023

Primăria Balş |

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 50 din 06.12.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,
tarlaua 47, parcela 101, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51112 şi numărcarte funciară 51112,
în suprafaţă 0,1070 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă 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 .............faxeee. , 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 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 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 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. 51152, nr. cadastral 51152, in

suprafaţăde 0,1070 (ha), sens în care certificăm următoarele:
1 înregistrarea cererii vânzătorului nr. 50 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 50 din 06.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,1070 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu
Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, 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. 50 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;
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. 50 din 06.12.2022 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 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 14.02.2023, 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 15.03.2023 .

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 14.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN

Secretar ra y

Consilier juridic,
DICĂ iA PĂTRU ANCA



NR. DAJ: 5305/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Tudeţul Ol/Localitatea Balș |]Îmi Balş
|

Registrul de evidenţă nr. 51 din 14/02/2023

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preempţiune,privind oferta de vânzare nr. 51 din 06.12.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,
tarlaua 47, parcela 105, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51219 şi numărcarte funciară 51219,

în suprafaţă 0,2500 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă 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 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 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 și 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.

719/140/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 funciară nr. 51219,nr. cadastral 51219, in
suprafaţă de 0,2500 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătoruluinr. 51 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 51 din 06.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,2500 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin lonescu

Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, 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. 51 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;
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. 51 din 06.12.2022 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 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 14.02.2023, 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 15.03.2023 ,

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 14.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN $

j
Cev N STEFAN

Secretar ge

A >

Și AR
P, A

DICĂ LI

N ” Ş
AS

Consilier juridic,
4 PĂTRU ANCAi)



NR. DAJ: 5306/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş
i N

| | ,IO | Registrul de evidenţă nr. 52 din 14/02/2023
Primăria Balş |

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempțiune, privind oferta de vânzarenr. 52 din 06.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,
tarlaua 47, parcela 114, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51128 şi numărcarte funciară 51128,
în suprafață 0,3400 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă 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 .............Taxe , E-Mail eee nenea „ prin Ionescu
Claudiu-Ionutin 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 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 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 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. 51128, nr. cadastral 51128, in
suprafaţă de 0,3400 (ha), sens în care certificăm următoarele:
1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 52 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 52 din 06.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafață de 0,3400 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu
Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, 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 vânzarenr. 52 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;
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. 52 din 06.12.2022 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 14.02.2023, 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 15.03.2023 .

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 14.02.2023 .

Primar,
ROTEASIA
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Secretar cra 1% Consilier juridic,
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NR. DAJ: 5321/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

“udeţul GiyLacalitatea Balș | Ia IN .ÎN(semnateeee nea A Registrul de evidenţănr. 53 din 14/02/2023
Primăria Balş |

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzarenr. 53 din 06.12.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,
tarlaua 47, parcela 115, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51210 şi numărcarte funciară 51210,

în suprafaţă 0,7700 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă 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 ............. fak scanere ; CRMAll sssszesea 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 înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările şi completările ulterioare, şiale 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 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 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,

719/140/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 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. 51210, nr. cadastral 51210, in

suprafaţă de 0,7700 (ha), sensîn care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătoruluinr. 53 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 53 din 06.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,7700 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin lonescu

Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, 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 vânzarenr. 53 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;
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. 53 din 06.12.2022 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 prevăzutla 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 de la data 14.02.2023, 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 15.03.2023 .

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

fost încheiat în 2 exemplare originaleşi afişatla sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 14.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN

Secretar Rad, eee Consilier juridic,
DICĂ LĂAANA /7 PĂTRU ANCA



NR. DAJ: 5320/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea BalşpeseSIEAae Registrul de evidenţănr. 54 din 14/02/2023
Primăria Balș a |

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune,privind oferta de vânzare nr. 54 din 06.12.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,
tarlaua 47, parcela 118, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51220 şi numărcarte funciară 51220,

în suprafaţă 0,3500 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă 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 cmeeneeneeneeaeenee „ 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 Rurale a 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 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. 51220, nr. cadastral 51220, in

suprafaţă de 0,3500 (ha), sensîn care certificăm următoarele:

L.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 54 din 06.12.2022, a ofertei de vânzarenr. 54 din 06.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafață de 0,3500 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu

Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, în calitate de

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

2 încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 54 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;
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. 54 din 06.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelorcu caracter personal;
4.transmiterea la structura centrală, respectiv teritorială şi la A.D.S., în termenul prevăzut laart. 6 alin. (5) din Legea

nr. 112014, 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 14.02.2023, 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, pânăla data 15.03.2023 .

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

fost încheiat în 2 exemplare originaleşi afişatla sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 14.02.2023 .

Primar,
) ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

verspetraC JL UMA i Consilier juridic,
DICĂ LWAANA 7 PĂTRU ANCA

-



NR. DAJ: 5319/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Tudeţul Olt/Localitatea Balș , , oo Registrul de evidenţănr. 55 din 14/02/2023
Primăria Balș

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune,privind oferta de vânzare nr. 55 din 06.12.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,
tarlaua 47, parcela 130, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51131 şi numărcarte funciară 51131,
în suprafaţă 0,7100 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă 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 .............Taxe , E-Mail eeeceea „ 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 aleart. 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 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 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 Legeanr. 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. 51131, nr. cadastral 51131, in

suprafaţă de 0,7100 (ha), sensîn care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 55 din 06.12.2022, a ofertei de vânzarenr. 55 din 06.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,7100 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin lonescu

Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, 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 vânzarenr. 55 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;
3.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legeanr. 17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. SS din 06.12.2022 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 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 14.02.2023, 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 15.03.2023 .

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 14.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Consilier juridic,
PĂTRU ANCA

i



NR. DAJ: 5318/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Tudeţul Olt/Localitatea Balş
| |

]
| LL 5 _ i -

[eta ina i , aa Registrul de evidenţănr. 56 din 14/02/2023
Primăria Balş |

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune,privind oferta de vânzarenr. 56 din 06.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,

tarlaua 47, parcela 137, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51184 şi număr carte funciară 51184,

în suprafaţă 1,7200 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă 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 sosuri , E-Mail ceeace „ 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 Ruraleaatribuţiilor 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 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.

1719/740/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. 51184, nr. cadastral 51184, in
suprafaţă de 1,7200 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 56 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 56 din 06.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 1,7200 (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 deart. $ alin. (1) din normele metodologice;

2 încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzarenr. 56 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzarela
sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;

3.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi afişarea notificări nr. 56 din 06.12.2022 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 14.02.2023, 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 15.03.2023 .

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 14.02.2023 .

Prim:

Secretar gemtral
Consilier juridic,

DICĂ ANA,[e PĂTRU ANCA

n



NR. DAJ: 5317/08.12.2022

PROCES-VERBAL
de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş |aCEIIRINA si i Registrul de evidenţă nr. 57 din 14/02/2023
Primăria Balş |

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune,privind oferta de vânzarenr. 57 din 06.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,

tarlaua 47, parcela 163, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 53273 şi numărcarte funciară 53273,

în suprafață 1,0000 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă 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 aere , E-Mail cecene „ prin Ionescu

Claudiu-lonutin 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 înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu

modificările şi completările ulterioare, şiale art.3lit. ID) 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 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 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 enumeraţiîn cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionatnuşi-a exercitat

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciarănr. 53273, nr. cadastral 53273, in

suprafaţă de 1,0000 (ha), sensîn care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 57 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 57 din 06.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafață de 1,0000 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin lonescu

Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, 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 vânzarenr. 57 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzarela
sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;

3.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi afişarea notificări nr. 57 din 06.12.2022 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 14.02.2023, 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 15.03.2023 .

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 14.02.2023 .

Primar,

Consilier juridic,
PĂTRU ANCA



NR. DAJ: 5316/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş | 5 =EEPR Registrul de evidenţănr. 58 din 14/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 58 din 06.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,

tarlaua 47, parcela 161, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51214 şi număr carte funciară 51214,

în suprafaţă 3,0200 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă 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 „mueneeneeeeenaeaee , 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 Rurale a 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 privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înființarea 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.

719/140/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. 51214, nr. cadastral 51214, in

suprafaţă de 3,0200 (ha), sensîn care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 58 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 58 din 06.12.2022, pentru terenul
agricol în suprafaţă de 3,0200 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu

Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, 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. 58 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;
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. 58 din 06.12.2022 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 14.02.2023, potenţialii cumpărători, persoanefizice 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, pânăla data 15.03.2023 .

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 14.02.2023 .

Pa
ROTEACĂȚRLINŞTEPAN

Secretar d eADICĂ L

Consilier juridic,
PĂTRU ANCA



NR. DAJ: 5312/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Bulz
PrimăriaBalş |

Registrul de evidenţă nr. 59 din 14/02/2023

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzarenr. 59 din 06.12.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,

tarlaua 47, parcela 158, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51147 şi număr carte funciară 51147,

în suprafaţă 0,5000 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă 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 ............. IPEE ceea , E-Mail mean eeeneee „ prin Ionescu

Claudiu-lonutin 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) şiart. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind

exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a 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 privatăastatului 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.

719/140/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. 51147, nr. cadastral 51147, in

suprafaţă de 0,5000 (ha), sensîn care certificăm următoarele:

L.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 59 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 59 din 06.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafață de 0,5000 (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 deart. 5 alin. (1) din normele metodologice;

2 încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 59 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;
3.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi afişarea notificări nr. 59 din 06.12.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe

site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal;

A transmitereala 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 de zile de la data 14.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot

depune la primărie o cererede înregistrare a ofertei de cumpărare, însoţită de documentele justificative prevăzute la

art. 8 alin. (2) şi (3) din normele metodologice, pânăla data 15.03.2023 .

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 14.02.2023 .

Pr
” norRASĂtera

sort „7 tio i-y Consilier juridic,
A

*

DICĂ VALIAN z PĂTRU ANCA



NR. DAJ: 5311/08.12.2022

PROCES-VERBAL
de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune

Tudeţul Olt/Localitatea Balş | | |

,

îi i

EI Registrul de evidenţă nr. 60 din 14/02/2023

Primăria Balș

încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 60 din 06.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,

tarlaua 47, parcela 146, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51148 şi numărcarte funciară 51148,

în suprafaţă 0,6900 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă de TERRA VIVA S.R.L., în calitate de

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

judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. FAR araezaeaeea , E-Mail ceeace „ prin Ionescu

Claudiu-lonutin 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. D şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind

exercitarea de către Ministerul Agriculturiişi Dezvoltării Ruralea 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 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.

119/140/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 careniciun

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. 51148, nr. cadastral 51148, in

suprafaţă de 0,6900 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 60 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 60 din 06.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,6900 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu

Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, în calitate de

vânzătoare, proprietara, precumşi a documentelor justificative prevăzute deart. 5 alin. (1) din normele metodologice;

2 încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 60 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;

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. 60 din 06.12.2022 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 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 de zile dela data 14.02.2023, 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 15.03.2023 .

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 14.02.2023 .

Primar,
4 ROTEACTERINSTEFAN

Secretar geera Z5 Consilier juridic,

DICĂ LPAANA
PĂTRU ANCA
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NR. DAJ: 5310/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune

'Judeţul Olt/Localitatea Balș EINie iei — Registrul de evidenţănr. 61 din 14/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 61 din 06.12.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,

tarlaua 47, parcela 141, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51178 şi număr carte funciară 51178,

în suprafaţă 0,7261 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă 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 ........ui. ,
DEE cacao ,

Ccmaill cererea „ prin Ionescu

Claudiu-lonutin 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 agricolesituate 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 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 agricolăşi 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 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 antemenţionat nu şi-a exercitat

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51178, nr. cadastral 51178, in
suprafaţă de 0,7261 (ha), sensîn care certificăm următoarele:
1 înregistrarea cererii vânzătorului nr. 61 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 61 din 06.12.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,7261 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin lonescu

Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, 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 vânzarenr. 61 din 06.12.2022 şi afişarea ofertei de vânzarela
sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;

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. 61 din 06.12.2022 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 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 14.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot

depune la primărie o cererede înregistrare a ofertei de cumpărare, însoţită de documentele justificative prevăzute la

art. 8 alin. (2) şi (3) din normele metodologice, pânăla data 15.03.2023 .

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 14.02.2023 .

Primar,
ROTBA-ĂTĂLIN ŞTEFAN

Secreţ cnezi Fo ATS Consilier juridic,
DICĂAALI IN PĂTRU ANCA

PRIMAR
O EbaRY La $, gi Ssae



NR. DAJ: 5309/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

PEOSai RR: aia DNae - - - — Registrul de evidenţă nr. 62 din 14/02/2023
(PrimăriaBal | |

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind
exercitarea dreptului de preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 62 din 06.12.2022aterenului
agricol situat în extravilanul oraşului Balș, tarlaua 47, parcela 102, categoria de folosinţă arabil,
identificat prin nr. cadastral 51142 şi număr carte funciară 51142, în suprafaţă 0,2270 (ha),
reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt si tarlaua 47, parcela 103, categoria de folosinţă arabil,
identificat prin nr. cadastral 51142 şi număr carte funciară 51142, în suprafaţă 0,5900 (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 ceeace ,

CVA] rcnerazeroe era „ prin lonescu 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 înființarea
Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. ) şi m) şi
art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Ruralea atribuţiilorce îi revin pentru aplicareatitlului | 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
naționale 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 dezile 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. 51142, nr. cadastral 51142, in suprafaţă de 0,2270
(ha) si 0,5900 (ha), sens în care certificăm următoarele:
l.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 62 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 62 din
06.12.2022, pentru terenul agricol în suprafaţă de 0,2270 (ha) si 0,5900 (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. 62 din 06.12.2022 şi afişarea
ofertei de vânzarela sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;



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. 62 din 06.12.2022 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 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 Legeanr. 17/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 14.02.2023, 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,
pânăla data 15.03.2023 .

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 14.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Consilier juridic,
PĂTRU ANCA

7serba



NR.DAJ:5308/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş
p rimăria Balş Registrul de evidenţă nr. 63 din 14/02/2023

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind
exercitarea dreptului de preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 63 din 06.12.2022 a terenului
agricol situat în extravilanul oraşului Balş, tarlaua 47, parcela 119, categoria de folosinţă arabil,
identificat prin nr. cadastral 51120 şi număr carte funciară 51120, în suprafaţă 0,3300 (ha),
reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt , tarlaua 47, parcela 120, categoria de folosinţă arabil,
identificat prin nr. cadastral 51120 şi număr carte funciară 51120, în suprafaţă 0,3476 (ha),
reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt si tarlaua 47, parcela 121, categoria de folosinţă arabil,
identificat prin nr. cadastral 51120 şi număr carte funciară 51120, în suprafaţă 0,6950 (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 unea ,

E-Mail „emca enanneena „ 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 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 ce îi revin pentru aplicareatitluluiI 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 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. 51120, nr. cadastral 51120, in suprafață de 0,3300
(ha), 0,3476 (ha) si 0,6950 (ha), sensîn care certificăm următoarele:
l.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 63 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 63 din
06.12.2022, pentru terenul agricol în suprafaţă de 0,3300 (ha), 0,3476 (ha) si 0,6950 (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. 63 din 06.12.2022 şi afişarea
ofertei de vânzare la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;
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. 63 din 06.12.2022 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 laart. 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 Legeanr. 17/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, în termen de 30 de zile dela data 14.02.2023, 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 15.03.2023 .

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 14.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Consilier juridic,
PATRU ANCA

Secret sot al,Sere LÂNA
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NR.DAJ:5307/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş
i . i

Ş |rimă iaBalş aa Registrul de evidenţă nr. 64 din 14/02/2023

Încheiat astăzi, 14.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind
exercitarea dreptului de preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 64 din 06.12.2022aterenului
agricol situat în extravilanul oraşului Balș, tarlaua 47, parcela 116, categoria de folosinţă arabil,
identificat prin nr. cadastral 51189 şi număr carte funciară 51189, în suprafaţă 0,1400 (ha),
reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt , tarlaua 47, parcela 117, categoria de folosinţă arabil,
identificat prin nr. cadastral 51189 şi număr carte funciară 51189, în suprafaţă 0,3700 (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 ........... 3

DRE roca ;
E-Mail „mmm » prin lonescu 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. D şi m) şi
art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Ruraleaatribuţiilor ceîi revin pentru aplicareatitluluiI 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 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, 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. 51189, nr. cadastral 51189, in suprafaţă de 0,1400
(ha), 0,3700 (ha), sens în care certificăm următoarele:
l.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 64 din 06.12.2022, a ofertei de vânzare nr. 64 din
06.12.2022, pentru terenul agricol în suprafaţă de 0,1400 (ha), 0,3700 (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. 64 din 06.12.2022 şi afişarea
ofertei de vânzarela sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.12.2022;

i



3.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu
modificările și completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. 64 din 06.12.2022 a
preemptorilor la sediul primăriei sau pesite-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind
protecţia datelorcu 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 14.02.2023, 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 15.03.2023 .

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 14.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Consilier juridic,
PĂTRU ANCA

Secretar general,serba IA



NR.DAJ: 5206/29.11.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

JudeţulOl/Localitatea Balş Registrul de evidenţănr. 46 din 08/02/2023-
Primăria Balş |

Încheiat astăzi, 08.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzarenr. 46 din 25.11.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,

tarlaua 32, parcela 25/3, 26, categoria de folosință arabil si vie, identificat prin nr. cadastral 51428 şi număr carte

funciară 51428, în suprafaţă de 0,1502 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă de STROESCU
EMANUEL si STROESCU ALINA-CERACELA, în calitate de vânzătoari, coproprietari, cu domiciliul în Mun.

Bucuresti ,Sos. Colentina nr. 2C, bl.4, sc.B, et.3,ap.60,sc.2, ţara România, telefon ......e soc. fax mem „ e-mail

ARE „ prin Ciocîrlan Mioara in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.3492/22.11.2022, 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 şiprivată a statului cu destinaţie agricolăşi înființarea Agenţiei Domeniilor

Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi aleart.3lit. 1) şi m) şi art.8alin. (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 publicăşi privatăastatului cu destinaţie agricolăşi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobateprin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării

regionaleşi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionaleşi 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 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. 51428, nr. cadastral 51428, in
suprafaţă de 0,1502 (ha), sensîn care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătoruluinr. 46 din 25.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 46 din 25.11.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,1502 (ha), depusă de STROESCU EMANUEL si STROESCU ALINA-CERACELA prin
Ciocîrlan Mioarain calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.3492/22.1 1.2022, în calitate de vânzători,

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

2.încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 46 din 25.11.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 25.11.2022;
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. 46 din 25.11.2022 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 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 08.02.2023, 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 09.03.2023 .

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 08.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFANsare E ne = Consilier juridic,

DICĂ VAVIANA PĂTRU ANCAN


