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Nr. 4496 din 02.06.2021

PROCES VERBAL DE CONSTATARE A ÎNCHEIERII ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND
EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMPŢIUNE

Cu ocazia încheierii procedurii prevăzute de dispoziţiile art. 3, lit. 1) din Ordinul nr. 311/2020
pentru modificarea Ordinului 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 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, pentru
Oferta de vânzare a terenului în suprafaţă de 1.818 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 33083,
număr cadastral 33083, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceavaproprietar RUSU ANA, domiciliată în comuna Poiana Stampei, sat Poiana Stampei, nr. 263,
judeţul Suceava.
Astfel, în data de 25.03.2021 a fost afişată Oferta de vânzare nr. 2 din 25.03.2021 la sediul
Primăriei comunei Poiana Stampei şi pe pagina de internet www.poianastamnei.ro şi comunicată, în
copie, conform cu originalul către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Domeniilor
Statului, precum şi Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Suceava.
Au fost transmise notificări preemptorilor declaraţi de către vânzător.
In data de 14.04.2021 a fost primită comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, împreună cu
documentele solicitate de lege, de la doamna Botez Elena Simona, domiciliată în Municipiul Rădăuţi,
strada Putnei, nr. 213 C, etaj 2, apart. 6, judeţul Suceava, în calitate de preemptor de RANG III.
în conformitate cu prevederile art. 8, alin. 4 din Ordinul nr. 2333 /2014 privind aprobarea
normelor metodologice 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 înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, Comunicarea de acceptare a ofertei de
vânzare, a fost transmisă către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Domeniilor
Statului, Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Suceava, precum şi doamnei Rusu Ana.
Comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare a fost afişată la sediul Primăriei şi pe pagina de
internet www.Doianastampei.ro.
în data de 14.04.2021, doamna Rusu Ana, în calitate vânzător a comunicat Primăriei comunei
Poiana Stampei, Decizia persoanei fizice privind alegerea preemptorului cumpărător, conform anexei 1
G la normele metodologice, prin care declară că acceptă comunicarea de la doamna Botez Elena
Simona, domiciliată în Municipiul Rădăuţi, strada Putnei, nr. 213 C, etaj 2, apart. 6, judeţul Suceava, în
calitate de preemptor de RANG III, pentru terenul în suprafaţă de 1.818 mp, înscris în Cartea Funciară
nr. 33083, număr cadastral 33083, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, la
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preţul de 2.000 lei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, prin care se constată încheierea etapei
procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune la Oferta de vânzare a terenului în suprafaţă
de 1.818 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 33083, număr cadastral 33083, situat în extravilanul
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava- proprietar RUSU ANA, domiciliată în comuna Poiana
Stampei, sat Poiana Stampei, nr. 263, judeţul Suceava.

Primar,
Ing. Viluţ MEZDREA

Secretarul general al comunei,
Alina IVAN

