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PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
iX îImcheieRii Etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiuni,
I
'
încheiat, azi 16.10.2021
I

j
Cu ocaizia încheierii procedurii prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 17 privind unele măsuri de
reg|lerrientăre: a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2)01
privind priva|tizârea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statulu cu
desţin^âţid.agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului pentru oferta de vânzare depusă de numiţii;
Kuî vy^ntin, iCNP ’miciliat în Miercurea Ciuc, Pţa. j
3,
’ jud. Hafţrghitâ, posesor al C.I. seria HR nr.
Gabora Dona-Borbala, CNP
dornieiliâtă îp dluj-Napoca.
'
\7
posesoare a C.I. seria kx
nr.
Bpfzasi Marta, CNP
______ , domiciliată în sat Crăsna, corn. Crasna,
jud. Şa|aJ plDsesoare a C.I. seria SX nr.
vui Barnabas, CNP
'omicilia în
Stateli Unite ale Americii, loc. Hopewell Junction, sti
ke Road, nr.
poseso ■ al
' Paşaport hr.;
ate Iren, CNP
imiciliată în Statele Unite ale Americii,
loc; Ypnkers, |slr.
ck Avenue, posesoare a Paşaport nr.
“ în calitate de vânzători şi
înrdgi^lită ’lâ Primăria Municipiului Zalău cu nr. 56906 din 16.08.2021.
Prezentiţl prqces verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 zile prevăzut de dispoziţiile art 4^
alin. 3(din actul normativ mai sus amintit, termen până la care niciun preemptor nu şi-a exercitat dreptul
de j3repi|ipţiupe, dintre cei prevăzuţi la art. 4^ alin. 1 şi alin. 2, din Legea nr. 17/2014, prin care certificăm
următdarele proceduri:
j • înregistrarea cererii vânzătorului, însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de

;

; documentele justificative prevăzute la art.5 alin. 1;
Afişarea ofertei de vânzare la sediul primăriei şi pe pagina de internet;
• Notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. 6 din lege, prin poştă cu
confirmare de primire
• pfansmiterea la structura teritorială şi la A.D.S. în termenul prevăzut la art. 6 alin. 5 din
lege a dosarului privind cererea şi oferta de vânzare a terenului agricol, împreună cu
documentele justificative;
• începând cu data prezentei se pot depune cereri pentru înregistrarea ofertei de cumpăr are
, de către persoane fizice sau juridice în condiţiile art. 4^1 din Legea nr. 17/2014
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