
NR.DAJ: 5301/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş | Registrul de evidenţănr.47 din 16/03/2023

Primăria OrașBalş | | (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, 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 înființarea 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 Ruralea 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. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publicăşi 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 vânzarenr. 47 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 dezile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbalde afişare
a ofertei de vânzarenr. 47 din data de 06.12.2022 nu s-a înregistrat nicio comunicare de acceptare din partea
preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricolsituat în
extravilanul localităţii Balş tarlaua nr. 47, parcela nr. 95, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51182 şi număr carte funciară 51182 în suprafaţă de 0,0900 (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 1002,80 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 47 din data de 06.12.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balș, judeţulOlt.

Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie, structurii
teritoriale DADR Olt.
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NR.DAJ: 5302/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş „| Registrul de evidenţănr. 48din 16/03/2023

Primăria OrașBalș | (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, 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
publicăşi privată a 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 atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din
Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situateîn 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 naţionaleși 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. 48 din data de 06.12.2022 /dela data expirării termenului de 45 dezile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzarenr. 48 din data de 06.12.2022 nu s-a înregistrat nicio comunicare de acceptaredin partea
preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situatîn
extravilanul localităţii Balș tarlaua nr. 47, parcela nr. 97, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51111 şi număr carte funciară 51111 în suprafaţă de 0,2900 (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 3231,24 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturoretapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 48 din data de 06.12.2022 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.
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NR.DAJ: 5303/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş Registrul de evidenţănr. 49 din 16/03/2023
Primăria Oraș Balş

|

(zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, 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
publicăşi privată a statuluicu destinaţie agricolă și 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
Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale și 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. 49 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbal de afișare
a ofertei de vânzare nr. 49 din data de 06.12.2022 nus-a înregistrat nicio comunicare de acceptaredin partea
preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în
extravilanul localităţii Balş tarlaua nr. 47, parcela nr. 100, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51152 şi număr carte funciară 51152 în suprafaţă de 0,1000 (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 1114,22 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 49 din data de 06.12.2022 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 .
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NR.DAJ: 5304/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

JudeţulOlt/LocalitateaBalş |. Registrulde evidenţănr. 50 din 16/03/2023
Primăria Oraș Balş

|

| (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, 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
publicăşi privată a statuluicu destinaţie agricolă şi înființarea 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 Ruralea atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului 1 din
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publicăşi 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. 50 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 dezile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată în datade 06.12.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzarenr. 50 din data de 06.12.2022 nu s-a înregistrat nicio comunicare deacceptare din partea
preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în
extravilanul localităţii Balş tarlaua nr. 47, parcela nr. 101, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51112 și număr carte funciară 51112 în suprafaţă de 0,1070 (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 1192,22 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 50 din data de 06.12.2022 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 CATALIN ȘTEFAN)

/ ” E

R=>
seredea Consilier juridic,
DICĂA TIA AN

Ă

Ș PĂTRUANCA



NR.DAJ: 5305/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş | Registrul de evidențănr. 51 din 16/03/2023

Primăria Oraş Balș | (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situat
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 societăţilorce deţin în administrare terenuri proprietate
publicăşi privată a 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 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. 51 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzarenr. 51 din data de 06.12.2022 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 Balș tarlaua nr. 47, parcela nr. 105, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51219 şi număr carte funciară 512109 în suprafaţă de 0,2500 (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 2785,55 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 5] din data de 06.12.2022 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.
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NR.DAJ: 5306/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş | Registrul de evidenţănr. 52 din 16/03/2023
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Încheiat astăzi, 16.03.2023, 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 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 Ruraleaatribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului 1 din
Legea nr. 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 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. 52 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzare nr. 52 din datade 06.12.2022 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. 114, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51128 şi număr carte funciară 51128 în suprafaţă de 0,3400 (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-Ionut in
calitate de imputernicit 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 oferta de vânzare
nr. 52 din data de 06.12.2022 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,
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NR.DAJ: 5321/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olv/Localitatea Balș „Registrul de evidenţănr. 53 din 16/03/2023

Primăria Oraș Balș
| (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, 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 Ruraleaatribuţiilor 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 și 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 dela data

înregistrării ofertei de vânzare nr. 53 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 dezile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzare nr. 53 din data de 06.12.2022 nus-a înregistrat nicio comunicare de acceptare din partea
preemptorilor sauofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în
extravilanul localităţii Balș tarlaua nr. 47, parcela nr. 115, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51210 şi număr carte funciară 51210 în suprafaţă de 0,7700 (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 8579,51 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare

nr. 53 din data de 06.12.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balș, judeţulOlt.
Prezentul proces-verbalse eliberează, în original, vânzătorului şi se comunică, în copie, structurii

teritoriale DADR Olt.

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFANserena Consilier juridic,

DICĂAAVIA PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5320/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/LocalitateaBalş | Registrul deevidențănr, 54 din 16/03/2023
Primăria Oraş Balș | (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, 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
publicăşi privată a statuluicu destinaţie agricolă şi înființarea 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 privatăastatului cu destinaţie agricolă și 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. 54 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată îndata de 06.12.2022, conform Procesului-verbal de afișare
a ofertei de vânzarenr. 54 din data de 06.12.2022 nus-a înregistrat nicio comunicare de acceptaredin partea
preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în
extravilanul localităţii Balş tarlaua nr. 47, parcela nr. 118, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51220 şi număr carte funciară 51220 în suprafaţă de 0,3500 (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 3899,78 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturoretapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 54 din data de 06.12.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localității Balș, judeţul Olt .

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

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Consilier juridic,
PĂTRU ANCA

SecrectDICĂ AN



NR.DAJ: 5319/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Ol/LocalitateaBalş "Registrul de evidenţă nr. 55 din 16/03/2023
Primăria Oraş Balş

|

|

|

(zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situat
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 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
Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementarea 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 cudestinaţie 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 vânzarenr. 55 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 dezile
lucrătoare, respectiv datade 15.03.2023, afişată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzare nr. 55 din data de 06.12.2022 nu s-a înregistratnicio 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. 130, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51131 şi număr carte funciară 51131 în suprafaţă de 0,7100 (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 in
calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 7910,97 (lei),
prin prezentul proces-verbals-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 55 din data de 06.12.2022 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_ Consilier juridic,

PĂTRU ANGAsarbe



NR.DAJ: 5318/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olv/LocalitateaBalș .
| Registrul de evidenţănr. 56 din 16/03/2023

Primăria Oraș Balş | |
„_(zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, 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
publicăşi privatăa statuluicu destinaţie agricolă şi înființarea 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 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. 56 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afișată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzarenr. 56 din data de 06.12.2022 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 tarlaua nr. 47, parcela nr. 137, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51184 şi număr carte funciară 51184 în suprafaţă de 1,7200 (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 in
calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 19164,61 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 56 din data de 06.12.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balş, judeţul Olt.

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

Primar,

7 ROTEA CATALIN ŞTEFAN
Secretar general) Consilier juridic
DIC LAra ZU

PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5317/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balș "Registrul de evidenţă nr. 57 din 16/03/2023
Primăria Oraș Balș | (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, 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
publicăşi 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 Ruraleaatribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului | 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 privatăastatului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naționale și 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. 57 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 dezile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzare nr. 57 din data de 06.12.2022 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. 163, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 53273 şi număr carte funciară 53273 în suprafaţă de 1,0000 (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 11142,22 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturoretapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 57 din data de 06.12.2022 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

Serefenea ; = Consilier juridic,
DICĂZILIANA PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5316/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş _ "Registrul de evidenţănr. 58 din 16/03/2023

Primăria Oraş Balş | (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, 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 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 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 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 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. 58 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 dezile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzarenr. 58 din data de 06.12.2022 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. 161, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51214 şi număr carte funciară 51214 în suprafaţă de 3,0200 (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 33649,50 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 58 din data de 06.12.2022 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,
Ș ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Secrefg general, Consilier juridic,
DICĂ/LILAANA PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5312/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Ol/LocalitateaBalș| Registrul de evidenţănr, 59 din 16/03/2023
Primăria Oraş Balş | | (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, 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
publicăşi privată a statului cudestinaţie 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 Ruraleaatribuţiilor 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. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statuluicu destinaţie agricolă și înființarea Agenţiei Domeniilor Statului,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionaleşi 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. 59 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zile
lucrătoare, respectiv datade 15.03.2023, afişată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbalde afişare
a ofertei de vânzarenr. 59 din data de 06.12.2022 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 Balș tarlaua nr. 47, parcela nr. 158, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51147 şi număr carte funciară 51147 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-lonut in
calitate de imputernicit conform Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 5571,11 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 59 din data de 06.12.2022 pentru terenul agricolsituat 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 CATALIN ŞTEFAN7

Secrețag general, Consilier juridic,
DIC TAA PĂTRU ANCA

»;



NR.DAJ: 5311/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş Registrul de evidenţă nr. 60 din 16/03/2023

Primăria Oraş Balş (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, 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 înființarea 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 Ruraleaatribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului 1 din

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

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

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

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 dezile de la data

înregistrării ofertei de vânzare nr. 60 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zile

lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbalde afişare

a ofertei de vânzare nr. 60 din data de 06.12.2022 nus-a înregistrat nicio comunicare de acceptaredin partea
preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricolsituat în
extravilanul localităţii Balş tarlaua nr. 47, parcela nr. 146, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51148 şi număr carte funciară 51148 în suprafaţă de 0,6900 (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 7688,13 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturoretapelor procedurale privind oferta de vânzare

nr. 60 din data de 06.12.2022 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

Sccrgf; ge “ah Consilier juridic,
DICĂ/VILAA PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5310/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş
|

Registrul de evidenţă nr. 61 din 16/03/2023
Liinăete Cea Belea mmea ae (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situat
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 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 dețin 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. 61 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată în data de 06.1 2.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzarenr. 61 din data de 06.12.2022 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 tarlaua nr. 47, parcela nr. 141, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51178 şi număr carte funciară 51178 în suprafaţă de 0,7261 (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 8090,36 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 61 din data de 06.12.2022 pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii Balș, judeţul Olt.

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

Primar,
ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Consilier juridic,
PĂTRU ANCAax
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NR.DAJ: 5309/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Ol/Localitatea Balș | Registrul de evidență nr. 62din 16/03/2023
Primăria Oraş Balș

|

| (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situat
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 societăţilorce deţin în administrare terenuri proprietate
publicăşi 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 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 vânzarenr. 62 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 dezile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzare nr. 62 din data de 06.12.2022 nus-a înregistrat nicio comunicare de acceptare din partea
preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situatîn
extravilanul localităţii Balș tarlauanr. 47, parcela nr. 102, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51142 și număr carte funciară 51142 în suprafaţă de 0,2270 (ha), reprezentând
cota-parte 1/1, judeţul Olt si tarlaua nr. 47, parcela nr. 103, categoria de folosinţă arabil, identificat
prin nr. cadastral 51142 şi număr carte funciară 51142 în suprafaţă de 0,5900 (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 9103,19 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 62 din data de 06.12.2022 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 CĂTĂLIN ȘTEFAN

Consilier juridic,
PĂTRU ANCA

Secrejeera



NR.DAJ: 5308/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş Registrul de evidenţănr. 63 din 16/03/2023
Primăria Oraş Balş | LL (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, 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
publică şi privatăa statuluicu destinaţie agricolă şi înființarea 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
Legeanr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naționale și 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 vânzarenr. 63 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzare nr. 63 din data de 06.12.2022 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 47, parcela 119, categoria de folosinţă arabil, identificatprin nr.cadastral 51120 şi număr carte funciară 51120, în suprafaţă 0,3300 (ha), reprezentând cota-parte 1/1,
judeţul Olt, tarlaua 47, parcela 120, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51120
şi număr carte funciară 51120, în suprafaţă 0,3476 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt si
tarlaua 47, parcela 121, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51120 şi număr
carte funciară 51120, în suprafaţă 0,6950 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt, oferite sprevânzare de către TERRA VIVA S.R.L., în calitate de vânzătoare, proprietara, CUI 14606962, cusediul 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 15293,81 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 63 din data de 06.12.2022 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 CATALIN ȘTEFAN aSecreta gentyal, ” Consilier juridic,DICĂA 11 ANA

| PĂTRU ANCA



NR.DAJ: 5307/08.12.2022
PROCES-VERBAL

de finalizare a procedurii

Judeţul Olt/Localitatea Balş
| |

| Registrul de evidenţă nr. 64 din 16/03/2023
Primăria Oraş Balş | (zi/lună/an)

Încheiat astăzi, 16.03.2023, 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
publicăşi 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
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 dețin 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. 64 din data de 06.12.2022 /de la data expirării termenului de 45 de zile
lucrătoare, respectiv data de 15.03.2023, afişată în data de 06.12.2022, conform Procesului-verbal de afişare
a ofertei de vânzarenr. 64 din data de 06.12.2022 nu s-a înregistrat nicio comunicare de acceptare din partea
preemptorilorsau ofertă de cumpărare din partea potenţialilor cumpărători pentru terenul agricol situatîn
extravilanul localităţii Balș tarlaua 47, parcela 116, categoria de folosinţă arabil, identificatprin nr.
cadastral 51189 şi număr carte funciară 51189, în suprafaţă 0,1400 (ha), reprezentând cota-parte 1/1,
judeţul Olt, tarlaua 47, parcela 117, categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. cadastral 51189
şi număr carte funciară 51189, în suprafaţă 0,3700 (ha), reprezentând cota-parte 1/1, judeţul Olt,
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-Ionut in calitate de imputernicit conform
Procurii speciale nr.2287/04.11.2022, la preţul de 5682,53 (lei),
prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturoretapelor procedurale privind oferta de vânzare
nr. 64 din datade 06.12.2022 pentru terenul agricol situatîn extravilanul localității Balș, judeţul Olt.

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

Primar,
) ROTEA CĂTĂLIN ȘTEFAN

Secreta ne O Consilier juridic,DICĂ JĂLIA 47 PĂTRU ANCA


