
COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana s ta m p e ivahoo.com 

www.poianastampei.ro

Nr. 8479 din 19.11.2021

PROCES VERBAL 
încheiat astazi data de 19.11.2021

încheiat astăzi, 19.11.2021, ca urmare a cererii înregistrate la Primăria comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, cu nr. 8461 din 18.11.2021, formulată de domnul Pilug Eughenie, CNP 

i, în calitate de proprietar şi vânzător al terenului în suprafaţă de 2,4555 ha înscris în 
Cartea Funciară nr. 34311, ce face obiectul ofertei de vânzare nr. 15 din 02.11.2021, prin care solicită 
retragerea acesteia, motivat de faptul că s-a răzgândit în privinţa preţului.

Având în vedere dispoziţiile art. 9, alin. 4 din pentru modificarea Ordinului viceprim - 
ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării 
regionale 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 Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 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 fost 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 
2,4555 ha înscris în Cartea Funciară nr. 34311, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, ce face obiectul ofertei de vânzare nr. 15 din 02.11.2021

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Primar,
Ing. Viluţ MEZDREA

Secretarul general al comunei, 
Alina IVAN
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