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Unitatea Administrativ Teritoriala - COMUNA HELEGIU

Comuna Helegiu, Judetul Bacau, tel: 0234-333000, fax. 0234-333420
e-mail: primarhelegiu@yahoo.com

Nr. 123/ 2.06.2021
PROCES VERBAL DE CONSTATARE A ÎNCHEIERII
ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE
Încheiat ,azi 2.06.2021
Cu ocazia încheierii procedurii prevăzute de dispoziţiile art.3, lit.m din anexa
la Ordinul nr.311/2020 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
Statu-lui pentru oferta de vanzare depusă de DUMITRU CATRINA, CNP
:lomiciliata în
Ploieşti, Şos. Vestului,nr.18, bi 102, sc.A,et.4, ap.18, judeţul Prahova, posesor al CI seria
,nr
, în calitate de vânzător şi înregistrată la Primăria Comunei Helegiu cu nr. 42 din 25.03.2021
În conformitate cu dispoziţiile art.3 lit. m din anexa la Ordinul nr. 311/2020 , am întocmit
prezentul Proces Verbal la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare de la înregistrarea ofertei de
vânzare în registrul de evidenţă, şi astfel se certifică parcurgerea tuturor etapelor procedurale :
Înregistrarea ofertei de vânzare şi a cererii de afişare a ofertei;
Afişarea ofertei de vânzare;
Înştiinţarea preemtorilor prin notificare;
Transmiterea dosarului privind cereea şi oferta de vânzare a terenului agricol la Direcţia
pentru Agricultură Bacău şi la Agenţia Domeniilor Statului
În acest termen nu a fost exercitat dreptul de preemţiune de către niciunul dintre preemtori.
În conformitate cu dispoziţiile at.41 alin.3 din Legea nr.17 /2014, în 30 de zile de la data afişării
prezentului Proces Verbal , potenţialii cumpărători pot depune cereri pentru înregistrarea ofertei de
cumpărare. Cererile trebuie să fie însoţite de documentele prevăzute de art.8 alin.2 şi alin. 3 din anexa la
Ordinul nr.311/2020.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal care se află la dosarul ofertei şi se va
afişa la sediul instituţiei şi pe sit-ul acesteia.

CONSILIER WRIDIC,
GURAMBA CARMEN
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