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Nr. 56094/ 12.08.2021
PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
A INCHEffiRII ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI
DE PREEMPŢIUNE
încheiat, azi 12.08.2021
Cu ocazia încheierii procedurii prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 17 privind unele
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare
^
268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului nentru oferta de vânzare depusă de numiţii:
Tatiana, CNP
., domiciliată în Mun. Zalău, str.
nr
jud. Sălaj, posesoare a C.I. seria SX nr.
şi, Nagy Sandor-Jozsef, CNP
."C
, domiciliat în Mun. Zalău, str. George Coşbuc, nr.
^ jud. Sălaj,
posesor al C.I. seria SX nr.
, în calitate de vânzători si înregistrată la Primăria
Municipiului Zalău cu nr. 36364 din 28.05.2021.
Prezentul proces verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 zile prevăzut
de dispoziţiile art. 4^ alinj. 3 din actul normativ mai sus amintit, termen până la care niciun
preemptor nu şi-a exercitat dreptul de preempţiune, dintre cei prevăzuţi la art. 4^ alin. 1 şi
alin. 2, din Legea nr. 17/2014, prin care certificăm următoarele proceduri:
• 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
Tr^smiterea la structura teritorială şi la A.D.S. în termenul prevăzut la art. 6
aliri. 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
cumpărare de către persoane fizice sau juridice în condiţiile art. 4"^1 din
Legea nr. 17/2014
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