
NR.DAJ: 5163/25.11.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş _
| _

|

| Registrul de evidenţă nr. 30 din 08/03/2023
Primăria Oraş Balş | (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 08.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului
agricol situatîn extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 10 alin.
(5) 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 statuluicu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 3 lit.
s) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale a atribuţiilorce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii
nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privatăa statuluicu 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.

Ca urmare a faptuluică în termenul legal, respectiv 45 dezile lucrătoare/30 dezile de la
data înregistrării ofertei de vânzarenr. 30 din data de 24.11.2022 /de la data expirării termenului
de 45 de zile lucrătoare, respectiv data de 07.03.2023, afişată în data de 24.11.2022, conform
Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 30 din data de 24.11.2022 nu s-a înregistrat
nicio comunicare de acceptare din partea preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea
potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balș tarlauanr.
47, parcela nr. 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,
oferit spre vânzare de către 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,
județul Olt, codul poştal 235100, ţara România, prin Ionescu Claudiu-lonutin calitate de
imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 779.96 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturoretapelor procedurale privind oferta
de vânzare nr. 30 din data de 24.11.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii
Balş, judeţul Olt .

Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie,
structurii teritoriale DADR Olt.

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Secrotof/gpyer l, Consilier juridic,
DICĂ AKA PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5162/25.11.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş Registrul de evidenţă nr. 31 din 08/03/2023
Primăria Oraş Balş | (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 08.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului
agricolsituat în extravilanul localităţii Balş, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 10 alin.

(5) 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 agricolăşi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 3 lit.
s) 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 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.
Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 de zile lucrătoare/30 de zile de la

data înregistrării ofertei de vânzare nr. 31 din data de 24.11.2022 /de la data expirării termenului
de 45 de zile lucrătoare, respectiv data de 07.03.2023, afişată în data de 24.11.2022, conform
Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 31 din data de 24.11.2022 nu s-a înregistrat
nicio comunicare de acceptare din partea preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea
potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balș tarlaua nr.
47, parcela nr. 79, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51110 şi număr
carte funciară 51110 în suprafaţă de 0,9600 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt,
oferit spre vânzare de către 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, prin Ionescu Claudiu-lonut in calitate de
imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 10696,53 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta
de vânzare nr. 31 din data de 24.11.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii
Balș, judeţul Olt .

Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie,
structurii teritoriale DADR Olt.

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN

Secreţăr: ggneral, ” Consilier juridic,
DICĂMILIANA

|
PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5161/25.11.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/LocalitateaBalş |. Registrul deevidenţănr. 32din 08/03/2023
Primăria Oraş Balş | (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 08.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului
agricol situat în extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 10 alin.
(5) 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 cu dispoziţiile art. 3 lit.
s) 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 statuluicu 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.

Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 de zile lucrătoare/30 de zile de la
data înregistrării ofertei de vânzarenr. 32 din data de 24.11.2022 /de la data expirării termenului
de 45 de zile lucrătoare, respectiv data de 07.03.2023, afişată în data de 24.11.2022, conform
Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzare nr. 32 din data de 24.11.2022 nu s-a înregistrat
nicio comunicare de acceptare din partea preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea
potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balş tarlauanr.
47, parcela nr. 68, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51221 şi număr
carte funciară 51221 în suprafaţă de 0,1350 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt,
oferit spre vânzare de către 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, prin lonescu Claudiu-lonut in calitate de
imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 1504,20 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta
de vânzare nr. 32 din data de 24.11.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii
Balş, judeţul Olt.

Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie,
structurii teritoriale DADROlt.

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Seerotpdgen l, Consilier juridic,DICĂZALIANA PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5166/25.11.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Ol/LocalitateaBalș| Registrul de evidențănr. 33 din 08/03/2023.

Primăria Oraş Balş | (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 08.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului
agricol situat în extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 10 alin.

(5) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin
în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 3 lit.

s) 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 privatăastatului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei DomeniilorStatului, 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.
Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 de zile lucrătoare/30 dezile de la

data înregistrării ofertei de vânzare nr. 33 din data de 24.11.2022 /de la data expirării termenului
de 45 de zile lucrătoare, respectiv data de 07.03.2023, afişată în data de 24.11.2022, conform
Procesului-verbal de afişare a ofertei de vânzarenr. 33 din data de 24.11.2022 nu s-a înregistrat
nicio comunicare de acceptare din partea preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea
potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balș tarlaua nr.
47, parcela nr. 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,
oferit spre vânzare de către 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, prin Ionescu Claudiu-lonut in calitate de

imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 2228,44 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta
de vânzare nr. 33 din data de 24.11.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii
Balş, judeţul Olt .

Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie,
structurii teritoriale DADROlt.

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Seerevyfen Th
—D Consilier juridic,

DICĂ AA A PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5165/25,11.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş
|

"Registrul de evidenţănr. 34 din 08/03/2023
[vienăzia raBela |

|

„

(zilună/an)

Încheiat astăzi, 08.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului
agricolsituat în extravilanul localității Balş, judeţul Olt,în conformitate cu prevederile art. 10 alin.
(5) 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 statuluicu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, și cu dispoziţiile art. 3 lit.
s) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului | din Legea nr. 17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii
nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
şi privată a statuluicu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, 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.
Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 de zile lucrătoare/30 de zile de la

data înregistrării ofertei de vânzarenr. 34 din data de 24.11.2022 /de la data expirării termenului
de 45 de zile lucrătoare, respectiv data de 07.03.2023, afişată în data de 24.11.2022, conform
Procesului-verbalde afişare a ofertei de vânzare nr. 34 din data de 24.11.2022 nus-a înregistrat
nicio comunicare de acceptare din partea preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea
potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balş tarlaua nr.
47, parcela nr. 32, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51137 şi număr
carte funciară 51137 în suprafaţă de 0,6530 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt,
oferit spre vânzare de către 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, prin Ionescu Claudiu-lonut in calitate de
imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 7298,15 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta
de vânzare nr. 34 din data de 24.11.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii
Balș, judeţul Olt .

Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie,
structurii teritoriale DADR Olt.

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN—N . . . .

Secreta/feneral, Consilier juridic,
DICĂ AT IANA PĂTRU ANCA

N



NR.DAJ: 5164/25.11.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş „Registrul de evidenţănr.35 din 08/03/2023Primăria Oraș Balş
| (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 08.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenuluiagricol situatîn extravilanul localităţii Balş, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 10 alin.(5) 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 societăţilorce deţinîn administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţareaAgenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiileart. 3 lit.s) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi DezvoltăriiRurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului 1 din Legea nr. 17/2014 privind unelemăsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legiinr. 268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin în administrare terenuri proprietate publicăşi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prinOrdinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi alviceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şicompletările ulterioare.
Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 de zile lucrătoare/30 de zile de ladata înregistrării ofertei de vânzare nr. 35 din data de 24.11.2022 /de la data expirării termenuluide 45 de zile lucrătoare, respectiv data de 07.03.2023, afişată în data de 24.11.2022, conformProcesului-verbal de afişare a ofertei de vânzarenr. 35 din data de 24.11.2022 nu s-a înregistratnicio comunicare de acceptare din partea preemptorilor sau ofertă de cumpărare din parteapotenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balș tarlaua nr.47, parcelanr. 38, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51185 şi numărcarte funciară 51185 în suprafaţă de 0,3400 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, județul Olt,oferit spre vânzare de către 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, prin Ionescu Claudiu-lonut in calitate deimputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 3788,35 (lei),prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind ofertade vânzarenr. 35 din data de 24.11.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţiiBalş, judeţul Olt .

Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie,structurii teritoriale DADR Olt.

Primar,

Consilier juridic,
Secretar general,

sDICĂ/LILIANA
PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5169/25,11.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Ol/LocalitateaBalş _| Registrulde evidențănr. 36 din 08/03/2023Primăria Oraş Balş | (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 08.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situatîn extravilanul localităţii Balş, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi demodificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin în administrare terenuri proprietatepublicăşi privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înfi ințarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificărileşi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 3 lit. s) din Normele metodologice privind exercitarea decătre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I dinLegeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilanşi de modificare a Legii nr. 268/2001privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuriproprietate 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 alviceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completărileulterioare.
Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 de zile lucrătoare/30 de zile de la dataînregistrării ofertei de vânzare nr. 36 din data de 24.11.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zilelucrătoare, respectiv data de 07.03.2023, afişată în data de 24.11 .2022, conform Procesului-verbal de afişarea ofertei de vânzare nr. 36 din datade 24.11.2022 nu s-a înregistrat nicio comunicare de acceptare din parteapreemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat înextravilanul localităţii Balș tarlaua nr. 47, parcela nr. 85, categoria de folosinţă arabil, identificatprin nr. cadastral 51208 şi număr carte funciară 51208 în suprafaţă de 0,4300 (ha), reprezentândcota-parte 1/1, judeţul Olt SI tarlaua nr. 47, parcela nr. 86, categoria de folosinţă arabil, identificatprin nr. cadastral 51208 şi număr carte funciară 51208 în suprafaţă de 0,2900 (ha), reprezentândcota-parte 1/1, judeţul Olt, oferite spre vânzare de către TERRA VIVA S.R.L., în calitate devânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr,162,biroul 1,parter, judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, prin Ionescu Claudiu-Ionut incalitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.1 1.2022, la preţul de 8022,40 (lei),prin prezentul proces-verbals-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzarenr. 36 din data de 24.11.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt.Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie, structuriiteritoriale DADR Olt.

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFAN

Secrepii geyeral,
ş Consilier juridic,DICĂ ILLASA

PĂTRU ANCA= 7E aA e
e e 6Oe aNZUL os



NR.DAJ: 5168/25.11.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul OlvLocalitatea Balș Registrul de evidenţănr. 37 din 08/03/2023
Primăria Oraş Balș (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 08.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situat
în extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea
nr. 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 cu dispoziţiile art. 3 lit. s) din Normele metodologice privind exercitarea de
către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi 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. 268/2001privind 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.

Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 dezile lucrătoare/30 de zile de la data
înregistrării ofertei de vânzare nr. 37 din data de 24.11.2022 /dela data expirării termenuluide 45 de zile
lucrătoare, respectiv data de 07.03.2023, afişată în data de 24.11.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzarenr. 37 din data de 24.11.2022nu s-a înregistrat nicio comunicare de acceptare din partea
preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în
extravilanul localităţii Balş tarlaua nr. 47, parcela nr. 33, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51175 şi număr carte funciară 51175 în suprafaţă de 1,1102 (ha), reprezentând
cota-parte 1/1, judeţul Olt SI tarlaua nr. 47, parcela nr. 34, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51175 şi număr carte funciară 51175 în suprafaţă de 0,71 (ha), reprezentând cota-
parte 1/1, judeţul Olt, oferite spre vânzare de către 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, prin Ionescu Claudiu-lonutin calitate de
imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 20281,06 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 37 din datade 24.11.2022 pentru terenul agricol situatîn extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt.

Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie, structurii
teritoriale DADR Olt.

Primar,
ROTEA CATALIN ȘTEFAN

Socrgla)enea , Consilier juridic,DICĂ FĂLIANA PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5167/25.11.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/LocalitateaBalș Registrul de evidenţă nr. 38 din 08/03/2023
Primăria Oraș Balş (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 08.03. 2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situat
în extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) 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, cu modificările
şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 3 lit. s) 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 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.

Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 de zile lucrătoare/30 de zile de la data
înregistrării ofertei de vânzare nr. 38 din data de 24.11.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zile
lucrătoare, respectiv datade 07.03.2023, afişată în data de 24.1 1.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzarenr. 38 din data de 24.11.2022 nus-a înregistrat nicio comunicare de acceptare din partea
preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în
extravilanul localităţii Balş tarlaua nr. 47, parcela nr. 41, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51207 şi număr carte funciară 51207 în suprafaţă de 0,1300 (ha), reprezentând
cota-parte 1/1, judeţul Olt SI tarlaua nr. 47, parcela nr. 42, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51207 şi număr carte funciară 51207 în suprafaţă de 0,3500 (ha), reprezentând
cota-parte 1/1, judeţul Olt, oferite spre vânzare de către 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, prin Ionescu Claudiu-lonut incalitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 5348,26 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelorprocedurale privind oferta de vânzare
nr. 38 din data de 24.11.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balş, judeţul Olt .

Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie, structurii
teritoriale DADR Olt.

Primar,
ROTEA CATALIN ȘTEFANscr general, Consilier juridic,DICĂ/LILYÂNA PĂTRU ANCA

AA4= Sy



NR.DAJ: 5174/25.11.2022PROCES-VERBAL
de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Baly| Registrul de evidență nr. 39 din 08/03/2023 |Primăria Oraş Balș
|

| (zi/lună/an) |

Încheiat astăzi, 08.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situatîn extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de

şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuriproprietate 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 alviceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completărileulterioare.
Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 dezile lucrătoare/30 de zile de la dataînregistrării ofertei de vânzare nr. 39 din data de 24.11.2022 /dela data expirării termenului de 45 de zilelucrătoare, respectiv data de 07.03.2023, afişată în data de 24.1] .2022, conform Procesului-verbal de afişarea ofertei de vânzare nr. 39 din data de 24.11.2022 nu s-a înregistrat nicio comunicare de acceptare din parteapreemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat înextravilanul localităţii Balș tarlaua nr. 47, parcela nr. 56, categoria de folosinţă arabil, identificatprin nr. cadastral 51206 şi număr carte funciară 51206 în suprafaţă de 0,1350 (ha), reprezentândcota-parte 1/1, judeţul Olt, oferit spre vânzare de către TERRA VIVA S.R.L., în calitate devânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr,162,biroul 1,parter, judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, prin Ionescu Claudiu-Ionut incalitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 1504,20 (lei),prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzarenr. 39 din data de 24.11.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul local ităţii Balş, judeţul Olt.Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie, structuriiteritoriale DADR Olt.

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ŞTEFANSecreteneral Consilier juridic,DICĂ/AALIAXA

PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5173/25.11.2022PROCES-VERBAL
de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş
Registrul de evidență nr.40din 08/03/2023Primăria Oraş Balș . | |

| (zi/lună/an)
Încheiat astăzi, 08.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situatîn extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea

modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin în administrare terenuri proprietatepublicăşi privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificărileşi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 3 lit. s) din Normele metodologice privind exercitarea de

şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuriproprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă și înființarea Agenţiei Domeniilor Statului,aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi alviceprim-ministrului, ministrul culturii, nr, 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completărileulterioare.
Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 de zile lucrătoare/30 de zile de la dataînregistrării ofertei de vânzare nr. 40 din data de 24.11.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zilelucrătoare, respectiv data de 07.03.2023, afişată în data de 24.11 „2022, conform Procesului-verbal de afişarea ofertei de vânzare nr. 40 din data de 24.11.2022 nu s-a înregistrat nicio comunicare de acceptare din parteapreemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat înextravilanul localităţii Balș tarlaua nr, 47, parcela nr, 39, categoria de folosinţă arabil, identificatprin nr. cadastral 53276 şi număr carte funciară 53276 în suprafaţă de 0,7788(ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, oferit spre vânzare de către TERRA VIVA S.R.L., în calitate de vânzătoare,proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr, 162,biroulIparter, judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, prin Ionescu Claudiu-lonut in calitate deimputernicit conform Procurii speciale nr,2287/04.11.2022, la prețul de 8677,56 (lei),prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelorprocedurale privind oferta de vânzarenr. 40 din data de 24.11.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt.Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie, structuriiteritoriale DADR Olt.

Consilier juridic,
PĂTRU ANCA

Secretăr/general,Secrou/ VA



NR.DAJ: 5172/25.11.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Dudeţul O/LocalitateaBalş| Registrul deevidențănr 41 din 08/03/2023
Primăria Oraş Balş | (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 08.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situatîn extravilanul localității Balş, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi demodificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietatepublică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările
şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 3 lit. s) din Normele metodologice privind exercitarea decătre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilorce îi revin pentru aplicarea titlului 1 din
Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricolesituate în extravilanşi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuriproprietate 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 completărileulterioare.

Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 dezile lucrătoare/30 de zile de la dataînregistrării ofertei de vânzare nr. 41 din data de 24.11.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zilelucrătoare, respectiv data de 07.03.2023, afișată în data de 24.11 .2022, conform Procesului-verbal de afişarea ofertei de vânzare nr. 41 din data de 24.11.2022 nus-a înregistrat nicio comunicare de acceptare din parteapreemptorilorsauofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat înextravilanul localităţii Balș tarlauanr. 47, parcela nr. 43, categoria de folosinţă arabil, identificatprin nr. cadastral 51187 şi număr carte funciară 51187 în suprafaţă de 0,3300 (ha), reprezentândcota-parte 1/1, judeţul Olt, oferit spre vânzare de către TERRA VIVA S.R.L., în calitate devânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr.162,biroul 1,parter, judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, prin Lonescu Claudiu-Ionut încalitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţulde 3676,93 (lei),prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzarenr. 41 din datade 24.11.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localității Balș, judeţul Olt.Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului și se comunică, în copie, structuriiteritoriale DADR Olt.

Consilier juridic,
Secreta 'beneral,

s1
PATRU ANCA

DICĂ ANA

/



NR.DAJ: 5171/25,11.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş
| Registrul de evidenţănr. 42din 08/03/2023

Primăria Oraş Balș |

(zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 08.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situatîn extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) 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
publicăși privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările
şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 3 lit. s) din Normele metodologice privind exercitarea de
către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilorce îi revin pentru aplicarea titlului 1 din
Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementarea 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 și al
viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completărileulterioare.

Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 de zile lucrătoare/30 de zile de la data
înregistrării ofertei de vânzare nr. 42 din data de 24.11.2022 /de la data expirării termenului de 45 dezilelucrătoare, respectiv data de 07.03.2023, afişată în data de 24.11.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzare nr. 42 din data de 24.11.2022 nu s-a înregistrat nicio comunicare de acceptare din parteapreemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în
extravilanul localităţii Balș tarlaua nr. 47, parcela nr. 45, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51188 şi număr carte funciară 51188 în suprafaţă de 0,5000 (ha), reprezentând
cota-parte 1/1, judeţul Olt, oferit spre vânzare de către 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, prin Ionescu Claudiu-Ionut incalitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 5571,11 (lei),prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturoretapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 42 din data de 24.11.2022 pentru terenul agricol situatîn extravilanul localităţii Balş, judeţul Olt.

Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie, structuriiteritoriale DADR Olt.

Primar,
, ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Secretar nea Consilier juridic,DICĂYILI (A PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5170/25.11.2022PROCES-VERBAL
de finalizare a procedurii

udeyul Oit/Lcalitatea Balş - aie ana
Ț Ea deevidentă nr3din IDEPrimăria Oraş Balş
| (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 08.03.2023, cuocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situatîn extravilanul localităţii Balş, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenuriloragricole situate în extravilan și demodificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilorce dețin în administrare terenuri proprietatepublică şi privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificărileşi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 3 lit. s) din Normele metodologice privind exercitarea decătre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului 1 din

aprobate prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi alViceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completărileulterioare.
Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 de zile lucrătoare/30) de zile de la dataînregistrării ofertei de vânzare nr. 43 din data de 24.11.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zilelucrătoare, respectiv data de 07.03.2023, afişată în data de 24.1] „2022, conform Procesului-verbal de afişarea ofertei de vânzare nr. 43 din data de 24.11.2022 nu s-a înregistrat nicio comunicare de acceptare din parteapreemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat înextravilanul localităţii Balș tarlauanr, 47, parcela nr. 54, categoria de folosinţă arabil, identificatprin nr, cadastral 51183 şi număr carte funciară 51183 în suprafaţă de 0,4000 (ha), reprezentândcota-parte 1/1, judeţul Olt, oterit spre vânzare de către TERRA VIVA S.R.L., în calitate devânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr,162,biroul I,parter, judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, prin Ionescu Claudiu-lonut incalitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 4456,89 (lei),

Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie, structuriiteritoriale DADR Olt.
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NR.DAJ: 5159/25.11.2022PROCES-VERBAL
de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balș
„ Registrul de evidenţă nr, +4 din 08/03/2023Primăria Oraş Balş

|

|

(zi/lună/an)

în extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art, 10 alin. (5) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi demodificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietatepublicăşi privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările

şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuriproprietate 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 alviceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completărileulterioare.
Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 de zile lucrătoare/30 de zile de la dataînregistrării ofertei de vânzare nr. 44 din data de 24.11.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zilelucrătoare, respectiv data de 07.03.2023, afişată în data de 24.11.2022, conform Procesului-verbal de afişarea ofertei de vânzarenr. 44 din data de 24.11.2022 nu s-a înregistrat nicio comunicare de acceptaredin parteapreemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat înextravilanul localităţii Balș tarlaua nr. 47, parcela nr. 40, categoria de folosinţă arabil, identificatprin nr, cadastral 51174 şi număr carte funciară 51174 în suprafaţă de 0,1400 (ha), reprezentândcota-parte 1/1, judeţul Olt, oferit spre vânzare de către TERRA VIVA S.R.L., în calitate devânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr.162,biroul I,parter, judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, prin lonescu Claudiu-lonut incalitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 1559,91 (lei),prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelorprocedurale privind oferta de vânzarenr. 44 din data de 24.11.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balș, Judeţul Olt.Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie, structuriiteritoriale DADR Olt.
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NR.DAJ: 5160/25.11.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii
Judeţul Ol/Localitatea Balş _ __- Registrul de evidenţănr. 45 din 08/03/2023Primăria OrgBalş| (/lună/an)

Încheiat astăzi, 08.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situatîn extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi demodificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilorce deţin în administrare terenuri proprietatepublicăşi privatăa statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificărileşi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile art. 3 lit, s) din Normele metodologice privind exercitarea decătre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I dinLegea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilanşi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuriproprietate 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 alviceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările şi completărileulterioare.
Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 de zile lucrătoare/30 de zile de la data

>a ofertei de vânzare nr. 45 din data de 24.11.2022 nus-a înregistrat nicio comunicare de acceptare din parteapreemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat înextravilanul localităţii Balș tarlaua nr. 47, parcela nr. 53, categoria de folosinţă arabil, identificatprin nr. cadastral 51153 şi număr carte funciară 51153 în suprafaţă de 0,4200 (ha), reprezentândcota-parte 1/1, judeţul Olt, oferit spre vânzare de către TERRA VIVA S.R.L., în calitate devânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cu sediul în localitatea Bals „Str. Nicolae Balcescu nr,162,biroul I,parter, judeţul Olt, codul poştal 235100, ţara România, prin Ionescu Claudiu-Ionut incalitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 4679,73 (lei),prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzarenr. 45 din data de 24.11.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt.Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie, structuriiteritoriale DADR Olt.

Consilier juridic,
PATRU ANCA

Seratener


