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PROCES.VERBAL

INCHEIAT ASTAZI 17.05,2021
de constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de
preemtiune referitor la oferta rr.92618 din 4 ,03.202I
-v anzator CO STEA MARIA-

Astazi, data de mai sus, subsemnata Bilei Elena, secretar general al
Comunei Buciumi, judetul Bacau, am incheiat prezentul proces-verbal ct ocazia
incheierii procedurii. prevazuta de dispozitiile arL3]rt"m" din Ordinul
nr.31Il2A20 privind aprobarea normelor metodologice pentru aphcarea Titlului
I din Legea nr.77120I4 privind unele masuri de reglementare a vanzarltcumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modifiaarc a Legii
nr,26812001 privindprlatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare
terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie Agricola si
infiintarea Agentiei Domeniilor Statului , pentru oferta d.e vanzare depusa de
domnul COSTEA MARIA, avand CNP-243 0815044455, domiciliata in
localitatea Buciumi, satul Racauti, judetul Bacau, posesor al actului de identitate
seria XC, nr.515088, in calitate de vanzator si inregistrata la Primaria Comunei
Buciumi, judetul Bacau Ianr.92618 din 4.03.2021.
In conformitate cu prevederile art.3,lit."m" din Ordinul mentionatmu
sus, am intocmit prezentul prezentul process-verbal la expirarea termenului de 45
de zile lucratoare de la inregistrarea ofertei de vanzare. In acest termen, aare a
curs de Ia data inregistrarii ofertei de vanzare in Registrul de evidenta,nu a fost
exercitat dreptul dq preemtiune de catre niciunul dintre preemptori (carora in
data de 8.03.2021 li s-a transmis notfficare scrisa de catre Primaria Comunei
Buciumi).

conformitate cu dispozitiile art. I, alin.3 din Legea
nr,I712014, ct modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 zlle dela
data afisarii prezentului proces-verbal, potentialii cumparatori pot depune cereri
pentru inregistrarea ofertei de cumpararc a terenului ce face obiectul ofertei de
vanzare. Cererile trebuie safie insotite de documentele mentionate Laar1..8,ali-n.Z
si alin.3 din Ordinul nr.3II12020.
Drept pentru aare arrr incheiat prezentul proces-verbal, in trei exemplare:
unul pentru afisare, unul pentru Directia pentru Agricultura Bacau si unul pentru
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