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PROCES VERBAL DE FINALIZARE A PROCEDURII PRIVIND OFERTA
DE VANZARE NR.309 DIN 28.10.2021

in conformitate cu prevederile legale cuprinse in art. 3 lit s. din Ordinul nr. 311/2020
pentru modificarea Ordinului nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor
metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de

reglementare a vanzarii-cump&rarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri
proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor
Statului, in urma inregistrarii ofertei de vanzare nr. 309 din 28.10.2021, depusa S.C. AGRI
TERENURIS.A., prin BELLOIU RADU-FLORIAN, in calitate de mandatar, conform procurii
nr. 2217 din 29.08.2019, privind terenul agricol extravilan in suprafat& de 0,40 (ha), identificat
cu numéarul cadastral 101904, inscris in cartea funciara nr. 101904 a localitatii Jorasti- tarla 9,

parcela 117, am constatat urmatoarele:
Procedura privind exercitarea dreptului de preemptiune de c&tre categoriile de

preemptori prevazute la art. 4 din Legea nr. 17/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,
a fost demarata in baza cererii de afisare a ofertei nr. 308 din 28.10.2021, respectiv a ofertei de
vanzare nr. 309 din 28.10.2021.

Oferta de vanzare gi lista preemptorilor au fost afigate in baza Procesului Verbalnr.
311 din 28.10.2021 la sediul/site-ul Primariei comunei Jorasti.

in baza datelor cuprinse in lista preemptorilor, au fost emise notificarile preemptorilor
cu nr. 312 din 28.10.2021, nr. 313 din 28.10.2021, nr. 314 din 28.10.2021, respectiv, nr. 315
din 28.10.2021.

in temeiulart. 3 litera “d” din Normele metodologice au fost afisate la sediul/site-ul
Prim&riei comunei Jorasti notificarile preemptorilor nr. 312 din 28.10.2021, nr. 314 din
28.10.2021, respectiv,nr. 315 din 28.10.2021 pentru titularii dreptului de preemptiune care nu
au pututfi contactati.

intruct in termenul de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de afisare
pentru oferta de vanzare nr. 309 din 28.10.2021, nu a fost depusa nicio comunicare de acceptare



de c&tre categoriile de preemptori prevazutela art. 4 din Legea nr. 17/2014, cu modificarile si

completarile ulterioare, a fost emis Procesul Verbal de constare a incheierii etapei procedurale
privind exercitarea dreptului de preemptiunenr. 5 din 03.01.2022, care a fost afigat la sediul/
site-ul Primariei comunei Jorasti.

in conformitate cu art. 41 alin (3) din Legea 17/2014 cu modificarile si completarile
ulterioare, potentialii cumparatori au avut la dispozitie 30 de zile pentru a depunecereri pentru

jnregistrarea ofertei de cumparare.
in aceasta perioada nu a fost inregistrata la sediul primariei nicio oferté de cumparare.

Drept urmare,s-a incheiat prezentul Proces Verbal in 3 exemplare (unul la vanzator,

unulla Primaria comuneiJorsti si unul la Directia pentru Agricultura Judeteana Galati), acesta
fiind afisat la sediul/site-ul Primariei comunei Jorasti.
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