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Nr. 7916 din 11.10.2022

PR O C ES-V ER B A L 
de afişare a notificării de preemptori

a ofertei de vânzare nr. 7 din data de 10.08.2022, depusă de doamna PITICARU ELENA, 
domiciliată în Municipiul Vatra Domei, strada Bucovinei, nr. 7 A, judeţul Suceava, CNP 

, în calitate de proprietar, identificată cu C.I. seria , nr. , eliberat(ă) de
SPCLEP Vatra Domei, data şi locul naşterii : 12.05.1951, localitatea Vatra Domei, judeţul Suceava, în 
calitate de vânzător, privind terenul agricol în suprafaţă de 1,4165 ha, înscris în Cartea Funciară nr. 
34418 şi Cartea Funciară nr. 34419, număr cadastral 34418 şi număr cadastral 34419, situat în 
extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, la preţul de 70.000 (lei), afişată la sediul/site-ul 
www.poianastampei.ro, al Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava.

în temeiul art. 3, litera ”d” 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 cu modificările 
şi completările ulterioare , am procedat la afişarea Notificării nr. 9 din 26.09.2022 pentru titularii 
dreptului de preempţiune din lista preemptorilor privind vânzarea terenului în suprafaţă de terenul 
agricol în suprafaţă de 1,4165 ha, înscris în Cartea Funciară nr. 34418 şi Cartea Funciară nr. 34419, 
număr cadastral 34418 şi număr cadastral 34419, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, la preţul de 70.000 (lei), afişată la sediul/site-ul www.poianastampei.ro. al Primăriei comunei 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, pentru următorii preemptori:

RUSU MINORICA, în calitate de PREEMPTOR DE RANG III (VECIN TEREN), având 
domiciliul în: comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, cod poştal 727430, la sediul Primăriei comunei 
Poiana Stampei, şi pe site-ul www, Doianastampei.ro, motivat de faptul că plicul a fost retumat cu 
menţiunea ”Destinatar necunoscut pe raza de distribuire. ”

Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal.

Secretarul general al comunei, 
Alina Ivan
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