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PROCES-VERBAL
INCHEIAT ASTAZI 10.01 .2022

de constatare a incheierii etapei procedural privind exercitarea dreptului de
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Astazi, data de mai sus, subsemnata Irimia Simina, consilier in cadrul
Primariei Comunei Buciumi, judetul Bacau, am incheiat prezentul proces-verbal
cu ocazia incheierii procedurii prevazuta de dispozitiile art.3, lit."m" din
Ordinul nr.3j 112020 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea
Titlului I din Legeanr.l7l20l4 privind unele masuri de reglementare avanzarii-
cumpararii -terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii
nr.26812001 privind privrtizarea societatilor comerciale ce detin in administrare
terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie Agricola si
infiintarea Agentiei Domeniilor Statului , pentru oferta de vanzare denusp de
domnul CRACILN CONSTANTIN EMIL, avand CNp"
domiciliat in localitatea oosesor ui
actului de identitate seria r, nr , in calitate devanzator si inregistrata la
Primaria comunei Buciumi, judetul Bacau la nr.39 74 I 17 din 02.rr.2021 .

In conformitate cu prevederile aft.3,lit."m" din ordinul mentionat mai
sus, am intocmit prezentul prezentul proces-verbal la expirarea termenului de 45
de zile lucratoare de la inregistrarea ofertei de vanzare. In acest termen, care a
curs de la data inregistrarii ofertei de vanzare in Registrul de evidenta, nu a fost
exercitat dreptul de preemtiune de catre nici unul dintre preemptori (carora in
data de 05. I 1.202I li s-a transmis notfficare scrisa de catre Primaria Comunei
Buciumi).

Prin urmare, in conformitate cu dispozitiile art.41, alin.3 din Legea
nr.l7l20I4, cu modificarile si completarile ulterioare, ifi termen de 30 zile de la
data afisarii prezentului proces-verbal, potentialii cumparatori pot depune cereri
pentru inregistrarea ofertei de cumparare a terenului ce face obiectul ofertei de
vafizare. Cererile trebuie sa fie insotite de documentele mentionate la art.8.
alin.2 si alin.3 din Ordinul nr.3 1112020.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal, in trei exemplare:
unul pentru afisare, unul pentru Directia pentru Agricultura Bacau si unul pentru
dosar.

CONSILIER,
IRIMIA SIMINA


