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 ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA 

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM ȘI PATRIMONIU 

BIROUL REGISTRU AGRICOL 
NR. 115747/02.06.2022 

 
 

PROCES VERBAL 
de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea 

dreptului de preempțiune 

    Numărul 11/02.06.2022 

 

 

1. S-a procedat la afişarea ofertei de vânzare a listei preemptorilor în 
baza cererii de afişare nr. 66551/28.03.2022; 

2. S-a încheiat proces verbal nr. 11/28.03.2022 de afişare a ofertei 

de vânzare a terenului şi listei preemptori; 

S-a transmis către Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală Constanţa, 

conform art. 6, alin. (3) din Legea nr. 17/2014, dosarul numiților : 

 

- FLOREA ALEXANDRU, domiciliat în municipiul Constanţa, Str. 
__________, nr. __, bl. ___, sc. __, ap. __, judeţul Constanţa, identificat cu 

C.I. Seria __, Nr. _______, eliberat de SPCLEP Constanţa, la data de ________ 

Și 

- FLOREA ALINA, domiciliată în municipiul Constanţa, __________, nr. 

___, bl. __, sc. __, ap. __, judeţul Constanţa, identificată cu C.I. Seria ___, Nr. 

__________, eliberat de SPCLEP Constanţa, la data de ___________, 
în calitate de vânzători, ce conţine toate documentele necesare procedurii 

de vânzare, înregistrat cu numărul 66551/28.03.2022,  

3. S-a procedat la afişarea comunicării de acceptare a ofertei de 

vânzare şi derulare a etapei de acceptare a ofertei de vânzare cu numărul 

_________/__________ ; 

4. S-a încheiat proces verbal numărul ___________, de afişare a 
comunicării de acceptare a ofertei de vânzare depusă de __________, în 

calitate de _______ la _______________, având datele de identificare: C.U.I. J 

__________, cu sediul în Constanţa, strada ___________, numărul ___, etaj 

___, apartament ___, judeţul Constanţa, suma oferită de preemptor este în 

cuantum de ______________ lei; 

5. S-a actualizat lista preemptorilor cu ______________ în calitate 

de preemptor _______ în urma cumpărării parcelei cu numărul _______ de la 
_____________, parcela ____ cu cea deţinută de _______________ ; lista 

preemptorilor s-a înregistrat la numărul __________/____________. 

6. S-a procedat la afişarea listei preemptorilor conform proces verbal 

de afişare numărul __________ ; 

7. Menţionăm faptul că niciun preemptor nu a depus oferta de 

comunicare de acceptare în termenul legal de 45 de zile lucrătoare.   
Comunicarea ofertei de acceptare a fost depusă de arendaşul 

_______________, în calitate de _______________ la preţul de ______ lei; 

Prin notificarea numărul 115735/02.06.2022 proprietarul parcelei A 

600/12/2/14 lot 14, în suprafață de 500 mp., teren identificat cu numărul 

cadastral 18531/2/14, înscris în cartea funciară numărul 204463, a localităţii 

Constanţa, comunică, faptul că nu are preemptor cumpărător, administrator.  
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Drept pentru care astăzi 02.06.2022, în temeiul art. 8, alin. (1) din 

ORDINUL nr. 311/94/M.12/3.525/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-

ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării 
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 măsuri de reglementare a 

vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 

Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 

administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 

agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole, situate în extravilan s-a încheiat 

prezentul proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind 

exercitarea dreptului de preempțiune, cu mențiunea că se pot depune cereri de 

către potențialii cumpărători cu respectarea dispozițiilor prevăzute de art. 4^1 

din lege. 

Prezentul proces verbal s-a încheiat în prezenţa doamnei Georgiana BABU, 
având funcţia de inspector la Primăria municipiului Constanţa, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 

agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 

publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului. 
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