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Nr. 8117 din 04.11.2021

PROCES VERBAL
încheiat astazi data de 04.11.2021

încheiat astăzi, 04.11.2021, ca urmare a cererii înregistrate la Primăria comunei Poiana Stampei,
judeţul Suceava, cu nr. 8102 din 04.11.2021, formulată de doamna Buriuc Virginia, domiciliată în
Municipiul Timişoara, strada Electronicii, nr. 4, bl. C3, etaj 2, ap. 12, judeţul Timiş, proprietară a
terenului agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0,7701 ha, înscris în Cartea Funciară nr. 31205,
număr cadastral 31205, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, având calitatea
de vânzător în dosarul (oferta) de vânzare nr. 13 din 16.09.2021, prin care a solicitat retragerea
ofertei de vânzare a terenului mai sus menţionat.
Având în vedere dispoziţiile art. 9, alin. 4 din pentru modificarea Ordinului viceprim ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, al vice prim - ministrului, ministrul dezvoltării
reuionale si administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale si al viceprim - ministrului,
ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru
aplicarea titlului I din Le cea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Le aii nr. 268/2001 privind privatizarea
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului nr. 311 din 26.10.2020:
’’înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din lese, vânzătorul poate depune
la primăria unde a fo st înregistrată cererea de afişare a ofertei de vânzare o cerere prin care solicită
retragerea ofertei. In acest caz, primăria va încheia un proces verbal de anulare a procedurii
prevăzute de lese şi va comunica o copie a acestuia structurii centrale sau structurii teritoriale, după
caz, şi A.D.S. ”
-

Se anulează procedura de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0,7701 ha, înscris în Cartea Funciară nr. 31205, număr cadastral 31205, situat în extravilanul comunei
Poiana Stampei, judeţul Suceava ce face obiectul ofertei de vânzare nr. 13 din 16.09.2021.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Primar,
Ing. Viluţ MEZDREA

Secretarul general al comunei,
Alina IVAN

