
NR.DAJ: 5163/25.11.2022

PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

udeţulOlt/1-ocatitateaBalş — Registrul de evidență nr. 30 din 06/02/2023

Primăria Balș
|

încheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 30 din 24.11.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,

tarlaua 47, parcela 83, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51211 şi număr carte funciară 51211,

în suprafaţă de 0,0700 (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 1,parter,

judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. „Ta sscasaaane E-Mail cucerea „ 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. 172014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în

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

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

modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şiart. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind

exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor 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 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 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. 51211, nr. cadastral 51211, in

suprafaţă de 0,0700 (ha), sensîn care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 30 din 24.11.2022,a ofertei de vânzarenr. 30 din 24.11.2022, pentru terenul

agricol în suprafață de 0,0700 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin lonescu

Claudiu-lonut în 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. 30 din 24.1 1.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 24.11.2022;

3.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 172014, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi afişarea notificări nr. 30 din 24.11.2022 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.DS., 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. 44 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 de zilede la data 06.02.2023, 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 07.03.2023 .

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

fost încheiat în 2 exemplare originaleşi afişat la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.02.2023 .

Primar,
ROTEA C „IN ŞTEFAN

Consilier juridic,
PĂTRU ANCA

A

Secretar, eral
DICĂDre



NR.DAJ: 5162/25.11.2022

PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

pudeSIyGIop tieieă Balş
|

Registrul de evidenţă nr. 31 din 06/02/2023

Primăria Balş _
încheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 31 din 24.11.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,

tarlaua 47, parcela 79, categoria de folosință arabil, identificat prin nr. cadastral 511 10 şi numărcarte funciară 51110,

în suprafaţă de 0,9600 (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 „parter,

judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon .............Fax mea , E-Mail cmoneeneneeeeeeeeee „ prin lonescu

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, şiale art.3 lit. |) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind

exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din

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

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

şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-

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

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

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

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

dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legeanr. 172014, cu modificările şi completările ulterioare, termen până la care niciun

_——
preemptor din categoria celor enumeraţiîn cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenţionatnu şi-a exercitat

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51110, nr. cadastral 51110, in

suprafaţă de 0,9600 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1 înregistrarea cererii vânzătorului nr. 31 din 24.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 31 din 24.11.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,9600 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin lonescu

Claudiu-lonut in calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, în calitate de

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

2 încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 31 din 24.11.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 24.11.2022;

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

completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. 31 din 24.11.2022 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 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. 4l alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 06.02.2023, 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 07.03.2023 .

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 06.02.2023 .

/)
Sccretar/gencral,

Consilier juridic,

DICĂ VILIANA

PĂTRU ANCA

4
pb



NR.DAJ: 5161/25.11.2022

PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Dudețul Oiv/Localitatea
Balş miel Registrul de evidenţă nr. 32 din 06/02/2023

Primăria Balş
| piîncheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 31 din 24.11.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,

tarlaua 47, parcela 68, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51221 şi număr carte funciară 51221,

în suprafață de 0,1350 (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 L,parter,

judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ......-.-----Bax mere „E-Mail cancere „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. 268/2001privind 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) 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. 172014 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

Peşi 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.

119/740/M.57/2.333/201 4, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

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

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

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

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 5 1221, nr. cadastral 5 1221, in

suprafaţă de 0,1350 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 32 din 24.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 32 din 24.11.2022, pentru terenul

agricol în suprafață de 0,1350 (ha), depusă de TERRA VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin lonescu

Claudiu-lonut în 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. 32 din 24.11.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/ site primariabals.eu, în data de 24.11.2022;

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

completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. 32 din 24.1 1.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe

site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecția 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. 4l alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 06.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot

depunela 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 07.03.2023 .

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 06.02.2023 .

Primar,
ĂTĂLIN ŞTEFAN

AI Consilier juridic,
PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5166/25.11.2022

PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

judeţul Olt/Localitatea Balş
E i |

| Ea | a _ i
RI -

.

“ | Registrul de evidenţănr. 33 din 06/02/2023

Primăria Balș
|

încheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 33 din 24.11.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,

tarlaua 47, parcela 74, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51118 şi număr carte funciară 51118,

în suprafaţă de 0,2000 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depusă de TERRA VIVAS.R.L., în calitate de

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

judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon .......----- Fax ccmnereeee , E-Mail enneneneeceneee „ 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. 17014 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 | 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. 172014, cu modificările şi completările ulterioare, termen pânăla care niciun

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

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51118, nr. cadastral 51118,
în

suprafaţă de 0,2000 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 33 din 24.11.2022,a ofertei de vânzare nr. 33 din 24.11.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,2000 (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. 33 din 24.11.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 24.11.2022;

3notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 172014, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi afişarea notificări nr. 33 din 24.1 1.2022 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. AL alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 06.02.2023, 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 07.03.2023.
Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune a

fost încheiat în 2 exemplare originaleşi afişat la sediul primăriei/site primariabals.cu, în data de 06.02.2023 .

Primar,

]
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN

Secretaen ral, ENE
- Consilier juridic,

DICĂ/VALIMANĂ AA PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5165/25.11.2022

PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune

[judeţul OlyLocalitatea Balş E m] EI nape - mie a: Registrul de evidenţănr. 34 din 06/02/2023

Primăria Balş
|

încheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 34 din 24.11.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,

tarlaua 47, parcela 32, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51137 şi numărcarte funciară 51137,

în suprafaţă de 0,6550 (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 L,parter,

judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ..........-..ax cucerea , E-Mail umeneececenneeeee „ prin lonescu

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. I) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind

exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Ruraleaatribuţiilor ce 1i revin pentru aplicarea titlului 1 din

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

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

şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-

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

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

119/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

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

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

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

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 5 1137, nr. cadastral 5l 137, in

suprafaţă de 0,6550 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 34 din 24.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 34 din 24.11.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,6550 (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 vânzare nr. 34 din 24.11.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 24.11.2022;

3notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 172014, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. 34 din 24.11 2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe

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

4transmiterea 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. 41 alin. (3) din Legeanr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 06.02.2023, 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 07.03.2023 .

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 06.02.2023 .

-
Secreta general,,
DICĂ AA)

ar,
Consilier juridic,
PĂTRU ANCA

m



NR.DAJ: 5164/25.11.2022

PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune

(hadeul Olw/Localitatea Balş
[| 55 ginr e aie ,

A Registrul de evidenţă nr. 35 din 06/02/2023

Primăria Balş

încheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 35 din 24.11.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,

tarlaua 47, parcela 38, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral
51185 şi numărcarte funciară 51185,

în suprafață de 0,3400 (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 L,parter,

judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon .......-.----ax uuaanenenee , E-Mail mono „ prin lonescu

Claudiu-lonutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, în conformitate cu prevederile

art. 7 alin. (8) din Legea nr. 172014 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, 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 1 din

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

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

şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim=

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

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

119/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

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

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

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

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51185, nr. cadastral 51185, in

suprafaţă de 0,3400 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 35 din 24.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 35 din 24.11.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,3400 (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 vânzare nr. 35 din 24.11.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primărici/site primariabals.eu, în data de 24.11.2023;

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. 35 din 24.1 1.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe

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

transmitereala structura centrală, respectiv teritorială şi la A.D.S., în termenul prevăzut laart. 6 alin. (5) din Legea

nr. 172014, cu modificările şi completările ulterioare, a dosarului privind cererea şi oferta de vânzare a terenului

agricol, împreună cu documentele justificative.

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

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 06.02.2023, 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 07.03.2023 .

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 06.02.2023 .

Primar,

n

ROTEA CĂTĂLIN STEFAN

sare sefa A» Consilier juridic,

D xi 1AȘA

PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5169/25.11.2022

PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

pudețul CIerai Balş
- — i | Registrul de evidenţă nr. 36 din 06/02/2023

PrimăriaBalg E armei _—

încheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind

exercitarea dreptului de preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 36 din 24.11.2022aterenului

agricol situat în extravilanul oraşului Balș, tarlaua 47, parcela 85, categoria de folosinţă arabil,

identificat prin nr. cadastral 51208 şi numărcarte funciară 51208, în suprafaţă de 0,4300 (ha),

reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt si a terenului agricol
situat în extravilanul oraşului Balş,

tarlaua 47, parcela 86, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51208 şi număr

carte funciară 51208, în suprafaţă de 0,2900 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse

de TERRA VIVA S.R.L., în calitate de vânzătoare, proprietara, CUL 14606962, cu sediul în

localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul „parter, judeţul Olt,
codul poştal 235100,

ţara România, telefon ........----:ax ccmaeneeeeee , E-Mail cemeneneeeeneneeee „ prin lonescu Claudiu-lonut în

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. D şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind exercitarea de către

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale a atribuţiilor ce i revin pentru aplicarea titlului | din

Legea nr. 17014 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.

119/740/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. (ID) din Legea nr. 172014, 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. 51208,nr. cadastral 51208, in suprafaţă de 0,4300

(na) si 0,2900 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1 înregistrarea cererii vânzătorului nr. 36 din 24.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 36 din

24.11.2022, pentru terenul agricol în suprafaţă de 0,4300 (ha) si 0,2900 (ha), depusă de TERRA

VIVA S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin lonescu Claudiu-lonut în 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. 36 din 24.11.2022 şi afişarea

ofertei de vânzarela sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 24.11.2022;

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

modificările şi completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. 36 din 24.11.2022 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. 41 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 06.02.2023, potenţialii cumpărători,

persoane fizice sau juridice, pot depune la primărie o cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare,

însoţită de documentele justificative prevăzute laart. 8 alin. (2) şi (3) din normele metodologice,

până la data 07.03.2023.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 06.02.2023 .

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Secretar general,
Consilier juridic,

DICĂ/ILIANA
PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5168/25.11.2022

PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

iticei mneÎi mea

Registrul de evidenţănr. 37 din 06/02/2023

Primăria Balş NEÎncheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind

exercitarea dreptului de preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 37 din 24.11.2022 a terenului

agricol situat în extravilanul oraşului Balș, tarlaua 47, parcela 33, categoria de folosinţă arabil,

identificatprin nr. cadastral 51175 şi număr carte funciară 51175, în suprafaţăde 1,1102 (ha) (ha),

reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Oltsi a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,

tarlaua 47, parcela 34, categoria de folosinţăarabil, identificat prin nr. cadastral 51175 şi număr

carte funciară 51175, în suprafaţă de0,7 1 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse 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,

țara România, telefon ............. , DER cerem , E-Mail cemeeneneeneneceeee „ 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 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.

119/7140/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. (L) 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. 51175, nr. cadastral 51175, in suprafaţă de 1,1102

(ha) si 0,71 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1 înregistrarea cererii vânzătorului nr. 37 din 24.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 37 din

24.11.2022, pentru terenul agricol în suprafaţă de 1,1102 (ha) si 0,71 (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;



NR.DAJ: 5168/25.11.2022

2 încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 37 din 24.11.2022 şi afişarea

ofertei de vânzare la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 24.11.2022;

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

modificările şi completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. 36 din 24.11.2022 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 prevăzutla art. 6

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

cerereaşi oferta de vânzare a terenului agricol, împreună cu documentele justificative.
În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (3) din Legeanr. 17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 06.02.2023, 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 07.03.2023 .

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

dreptului de preempţiuneafost încheiat în 2 exemplare originale şi afişatla sediul primăriei/site

primariabals.eu, în data de 06.02.2023 .

Priy
ROTEA CĂI LNS FAN| apt

Secretar ge ral, Consilier juridic,
DICĂ VELANA PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5167/25.11.2022

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

Judeţul Olt/Localitatea Balş |

|

,

_ _
|

primăria Balș
—

Registrul de evidență nr. 38 din 06/02/2023

Încheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind

exercitarea dreptului de preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 38 din 24.11.2022 a terenului

agricol situat în extravilanul oraşului Balș, tarlaua 47, parcela 41, categoria de folosinţă arabil,

identificat prin nr. cadastral 51207 şi număr carte funciară 51207, în suprafață de 0,1300 (ha),

reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt si a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,

tarlaua 47, parcela 42, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51207 şi număr

carte funciară 51207, în suprafaţăde 0,3500 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, depuse

de TERRA VIVA S.R.L., în calitate de vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în

localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul I,parter, judeţul Olt, codul poştal 235100,

țara România, telefon ...........-. FRI soarce , E-Mail seaca eonononcere „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. 1) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind exercitarea de către

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Ruralea atribuţiilor ceîi revin pentru aplicarea titlului 1 din

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

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

administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea

Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi

dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,

a] ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.

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

continuare norme metodologice.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare

prevăzut de dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, termen până la care niciun preemptor din categoria celor enumeraţi în cuprinsul art. 4

alin. (1) din actul normativ antemenţionat nu şi-a exercitat dreptulde preempţiune pentru vânzarea

terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51207, nr. cadastral 51207, in suprafaţă de 0,1300

(ha) si 0,3500 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1 înregistrarea cererii vânzătorului nr. 38 din 24.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 38 din

24.11.2022, pentru terenul agricol în suprafaţă de 0,1300 si 0,3500 (ha), depusă de TERRA VIVA

S.R.L. în calitate de vânzătoare, prin Ionescu Claudiu-lonut în 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. 38 din 24.11.2022 şi afişarea

ofertei de vânzare la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 24.11.2022;

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

modificările şi completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. 36 din 24.11.2022 a

preemptorilor la sediul primăriei sau pe site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind

protecţia datelorcu caracter personal;
A transmiterea la structura centrală, respectiv teritorială şila A.DS., în termenul prevăzutla art. 6

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

cerereaşi oferta de vânzarea terenului agricol, împreunăcu documentele justificative.

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3) din Legeanr. 17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 06.02.2023, 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 07.03.2023 .

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

dreptului de preempţiunea fost încheiat în 2 exemplare originale şi afişat la sediul primăriei/site

primariabals.eu, în data de 06.02.2023 .

notpiei ŞTEFAN

sa pi “
s

OSfeezr
Secretar general, Consilier juridic,
DICĂ LALAANA

PĂTRU ANCA
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Încheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 39 din 24.11.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,

tarlaua 47, parcela 56, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51206 şi număr carte funciară 51206,

în suprafaţă de 0,1350 (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 I,parter,

judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon .............ax ceea , 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 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 privată a statului cu destinaţie agricolăşi 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 pânăla care niciuno_——
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. 51206, nr. cadastral 51206, in

suprafaţă de 0,1350 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1 înregistrareacererii vânzătorului nr. 39 din 24.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 39 din 24.11.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,1350 (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 vânzarenr. 39 din 24.11.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 24.11.2023;

3.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 172014, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. 39 din 24.11.2022 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 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. 4l alin. (3) din Legeanr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 dezile de la data 06.02.2023, 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 07.03.2023 .

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 06.02.2023 .

Primar,

Pa ROTEA CĂTĂ N

Secret Peengtal
ia? Consilier juridic,

DICĂALILIA Â i
PĂTRU ANCA

Z Ș
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încheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 40 din 24.11.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,

tarlaua 47, parcela 39, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 53276 şi număr carte funciară 53276,

în suprafaţă de 0,7788(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 l,parter,

judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. , 8% naeeneeenee , E-Mail ceea eneneenenee „ prin lonescu

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) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind

exercitarea de către Ministerul Agriculturiişi 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 privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-

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

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

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

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

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

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

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 53276, nr. cadastral 53276, in
suprafaţă de 0,7788 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1. înregistrarea cererii vânzătorului nr. 40 din 24.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 40 din 24.11.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,7788 (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 şia documentelor justificative prevăzute deart. 5 alin. (1) din normele metodologice;

2 încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 40 din 24.11.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 24.11.2022;

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

completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. 40 din 24.11.2022 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 cerereaşi 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 dezile de la data 06.02.2023, 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 07.03.2023 .

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 06.02.2023 .

Secretay, entresera A

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN

E Consilier juridic,
PĂTRU ANCA

m
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Încheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 41 din 24.11.2022aterenului agricol situat în extravilanul oraşului Balș,

tarlaua 47, parcela 43, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51187 şi numărcarte funciară 51187,

în suprafaţă de 0,3300 (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 eee , E-Mail cmeneeaeenaeeneeee „ prin lonescu

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)şiart. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind

exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Ruralea atribuţiilor ceîi revin pentru aplicarea titluluiI din

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

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

şi privatăa statului cu destinaţie agricolă şi 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 pânăla care niciun

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

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51187, nr. cadastral 51187, in

suprafaţă de 0,3300 (ha), sensîn care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 41 din 24.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 41 din 24.11.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,3300 (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 vânzare nr. 41 din 24.11.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 24.11.2022;

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

completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. 41 din 24.1 1.2022 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. 41 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 06.02.2023, 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 07.03.2023 .

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 06.02.2023 .

Primar,

A Ă

Secret gen ral,
Consilier juridic,

Sacre eenpre PĂTRU ANCA
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încheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzarenr. 42 din 24.11.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,

tarlaua 47, parcela 45, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51188 şi numărcarte funciară 51188,

în suprafaţă de 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 sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr. 162,biroul L,parter,

judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon .............ax nenea , E-Mail „mceeeeneneeneneee „ prin lonescu

Claudiu-lonutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1 2022, în conformitate cu prevederile

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. 1) şi m) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind

exercitarea de către Ministerul 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 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.

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 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. 51188, nr. cadastral 51188, in

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

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 42 din 24.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 42 din 24.11.2022, 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.2287/04.11.2022, 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. 42 din 24.11.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 24.11.2022;

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

completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. 42 din 24.11.2022 a preemptorilorla 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. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a dosarului privind cerereaşi oferta de vânzare a terenului

agricol, împreună cu documentele justificative.
În conformitate cu prevederile art. 4l alin. (3) din Legea nr. 17P014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 06.02.2023, potenţialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot

depunela primărie o cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare, însoţită de documentele justificative prevăzute la

art. 8 alin. (2) şi (3) din normele metodologice, până la data 07.03.2023 .

Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiunea
fost încheiat în 2 exemplare originaleşi afişat la sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.02.2023 .

A,

Sccre yge cral,
DIC CLASA

i Consilier juridic,
PĂŢ»II ANCA



NR.DAJ: 5170/25.11.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş
i |

|
| | ,

imam i Registrul de evidenţă nr. 43 din 06/02/2023
Primăria Balş

Încheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 43 din 24.11.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,

tarlaua 47, parcela 54, categoria de folosință arabil, identificat prin nr. cadastral 51183 şi numărcarte funciară 51 183,

în suprafaţă de 0,4000 (ha), reprezentând cota-parte1/1, 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 unneeeeeeee , E-mail „cena „ prin lonescu

Claudiu-lonutin calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1 2022, în conformitate cu prevederile

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

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

proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 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 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 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.

119/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

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

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

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

dreptul de preempţiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. 51183, nr. cadastral 51183, in

suprafață de 0,4000 (ha), sensîn care certificăm următoarele:

1 înregistrarea cererii vânzătoruluinr. 43 din 24.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 43 din 24.11.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,4000 (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. S alin. (1) din normele metodologice;

2 încheierea Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 43 din 24.11.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 24.1 1.2022;

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. 43 din 24.11.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe

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

A.transmiterea la structura centrală, respectiv teritorială şi la A.D.S., în termenul prevăzut 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. 41 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 06.02.2023, 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 07.03.2023 .

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 06.02.2023 .

Primar,

]
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN

Secreta, general, caza Consilier juridic,

DICĂAALIANA/
PĂTRU ANCA

i



NR.DAJ: 5159/25.11.2022
PROCES-VERBAL

de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

Judeţul Olt/Localitatea Balş a , a LLpi Registrul de evidenţă nr. 44 din 06/02/2023

Primăria Balș

Încheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune,privind oferta de vânzare nr. 44 din 24.11.2022 a terenului agricol situat în extravilanul oraşului Balş,

tarlaua 47, parcela 40, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51174 şi număr carte funciară 51174,

în suprafaţă de 0,1400 (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 L,parter,

judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, telefon ............. „Taxe ravaceaeeea , E-Mail cmceeeneenenaenaeee „ prin lonescu

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) şi art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind

exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ceîi revin pentru aplicarea titlului 1 din

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

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

şi privată a statului cu destinaţie 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.

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 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. 51174, nr. cadastral 51174, in

suprafaţă de 0,1400 (ha), sens în care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 44 din 24.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 44 din 24.11.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,1400 (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 vânzare nr. 44 din 24.11.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 24.11.2022;

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. 44 din 24.11.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe

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

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

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

agricol, împreună cu documentele justificative.
În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările

ulterioare, în termen de 30 dezile dela data 06.02.2023, 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 07.03.2023 .

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 06.02.2023 .

Primar,

- ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN

Serg sita,
Consilier juridic,

DIGĂ LILIANA
PĂTRU ANCA

î



NR.DAJ: 5160/25.11.2022
PROCES-VERBAL

de constatarea derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune

'Tudeţul Olt/Localitatea Balş
i o ,

|

,

. |
_ 55555Co - | Registrul de evidenţă nr. 45 din 06/02/2023

Primăria Balş |

Încheiat astăzi, 06.02.2023, în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de

preempţiune, privind oferta de vânzare nr. 45 din 24.11.2022aterenului agricol situat în extravilanuloraşului Balș,
tarlaua 47, parcela 53, categoria de folosință arabil, identificat prin nr. cadastral 51153 şi numărcarte funciară 51153,

în suprafaţă de 0,4200 (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 „eee nea „ 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 Ruraleaatribuţiilor ceîi revin pentru aplicarea titluluiI din

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

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

şi privată a statului cu destinaţie agricolăşi 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. 5115 3, nr. cadastral 51153, in

suprafaţă de 0,4200 (ha), sensîn care certificăm următoarele:

1.înregistrarea cererii vânzătorului nr. 45 din 24.11.2022, a ofertei de vânzare nr. 45 din 24.11.2022, pentru terenul

agricol în suprafaţă de 0,4200 (ha), depusă de TERRA VIVAS.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. 45 din 24.11.2022 şi afişarea ofertei de vânzare la

sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 24.11.2022;
3.notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi afişarea notificării nr. 45 din 24.11.2022 a preemptorilor la sediul primăriei sau pe
site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelorcu caracter personal;
A.transmiterea la structura centrală, respectiv teritorială şi la A.D.S., în termenul prevăzutla art.6 alin. (5) din Legea

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

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

ulterioare, în termen de 30 dezile de la data 06.02.2023, 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 07.03.2023 .

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

fost încheiat în 2 exemplare originaleşi afișatla sediul primăriei/site primariabals.eu, în data de 06.02.2023 .

Primar,

- ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN
Secret eneral, Consilier juridic,
DICĂ/MALIANA/ PĂTRU ANCA

n


