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Nr. 42 din 07.12.2021

PROCES VERBAL DE CONSTATARE A DERULÃRII ETAPEI PROCEDURALE
PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE PREVÃZUTE DE
LEGEA 17/2014

Ȋncheiat astãzi, 06.12.2021, în urma constatãrii derulãrii etapei rocedurale privind
exercitarea dreptului de preemţiune, privind Oferta de vânzare nr. 21 / 01.10.2021 pentru
terenul extravilan în suprafaţã de 6,36 ha. situat în extravilanul localitãţii Bogata, tarlaua 4,
parcela 580/9, CF 50274, proprietatea S.C. AGRI TERENURI S.A., conform art.3, lit.I) din
Ordinul nr. 311/2021, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul ariculturii
şi dezvoltãrii rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltãrii regionale şi administraţiei
publice, al ministrului apãrãrii 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 mãsuri de reglementare a vânzãrii-cumãrãrii terenurilor
agricole situate în extravilan şi modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societãţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publicã şi private a
statului cu destinaţie agricolã şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
Pentru terenul mai sus menţionat:
-

În data de 01.10.2021 am încheiat Proces-verbal de afişare nr. 24 şi am afişat
Oferta de vânzare şi Lista de preemtori, pe site-ul Primãriei comunei Bogata;

-

În data de 01.10.2021 am încheiat Procesul-verbal de afişare nr. 25, Notificarea de
preemtori;

Menţionez cã în termenul legal de 45 de zile lucrãtoare, prevãzute la art.6, alin.(2) din
Legea ne. 17/2017, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu a fost depusã nici o
comunicare de acceptare a ofertei de vânzare din partea unui preemtor.
Conform prevederilor art.4^1, alin.(3) din Legea nr. 17/2014, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, potenţialii cumpãrãtori pot depune la primãrie o cerere pentru
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înregistrare a ofertei de cumpãrare, însoţitã de documente justificative, prevãzute la
art.8, alin.(2) şi(3) din Normele metodologice, pânã la data de 04.01.2022.
Subsemnata Kerekes Tünde – Anikó, secretar general al UAT Comuna Bogata, am
procedat la încheierea prezentului process – verbal şi l-am afişat pe site-ul şi avizierul
Primãriei Comunei Bogata, conform art. 3, lit.m).

Ȋntocmit
Secretar general,
KEREKES Tünde - Anikó
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