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PROCES-VERBAL DE CONSTATARE  
A DERULARII ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND 
EXERCITAFtEA DREPTULUI DE PREEMPTIUNE  

PREVAZUTE DE LEGEA 17/2014  

Incheiat, astAzi 14.07.2022, cu ocazia constatArii deruldrii etapei procedurale 

privind exercitarea dreptului de preemptiune, privind Oferta de vanzare nr.26032/24/09.05.2022 

pentru terenul extravilan in suprafatA de 0.1462 ha situat in extravilanul localitAtii Tecuci, tarla 

153 parcela 836/20, proprietatea domnilor RARINCA GHEORGHITA GAB! si RARINCA 

DANIELA conform art.3 lit.!) din Ordinul Nr. 311 din 26 octombrie 2020 pentru modificarea 

Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii *i dezvoltarii rurale, al viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltarii regionale *i administratiei publice, at ministrului aparArii nationale *i al 

viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr.719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru aplicarea titlului 1 din Legea nr. 17/2014 privind unele mAsuri de 
reglementare a vanzArii-cumpArArii terenurilor agricole situate in extravilan *i de modificare a 

Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societAtilor comerciale ce detin in administrare terenuri 
proprietate publica i privata a statului cu destinatie agricolA i infiintarea Agentiei Domeniilor 
Statului. 

Pentru terenul mai sus mentionat: 

In data de 09.05.2022 s-a depus cererea pentru afisarea ofertei de vanzare a 
terenului nr.26032/24/09.05.2022, a fost intocmita Lista preemptorilor in vederea exercitarii 

dreptului de preemptiune asupra ofertei de vanzare, s-a incheiat Procesul-verbal de afi*are 
nr.26084 *i s-a afi*at impreuna cu Oferta de vanzare la Primaria Tecuci; 

In data de 10.05.2022 a fost transmis dosarul privind cererea *i oferta de 
vanzare a terenului agricol, impreunA cu documentele justificative, insotite de procesul-verbal de 

afipre a ofertei *i lista preemptorilor, Cate Directia pentru Agricultura i Dezvoltare Rurala a 
Judetului Galati, cu adresa de inaintare de la Primaria Tecuci cu nr.26074, precum *i catre Agentia 

Domeniilor Statului cu adresa de inaintare de la Primaria Tecuci cu nr.26069. 

Incepand cu data prezentului proces verbal,curge termenul de 30 de zile 

calendaristice,timp in care potentialii cumparatori,in conformitate cu art.8 din Ordinul nr.311/2020 

al MADR privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.17/2014, pot depune la sediul 



UAT Tecuci ofertele de cumparare. 
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal si afisarea acestuia pe 

site-ul institutiei, urmand a se transmite DAJ Galati, ADS Galati si originalul ramane la UAT la 
documentatia ce priveste oferta de vanzare nr. 26032/24/09.05.2022. 

PRIMAR, 	 SECRETAR GENERAL, 
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