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PROCES VERBAL DE FINALIZARE A PROCEDURII 

Nr. 7010 din 16.09.2021 

încheiat astazi data de 16.09.2021

In conformitate cu prevederile art. 10, alin.(5) din Legea nr. 17/2014 si art.9, alin.(5) din 
ANEXA 1 la norme, subsemnata Ivan Alina, avand funcţia de secretar general al UAT Comuna Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, responsabil desemnat prin dispoziţia primarului pentru gestionarea 
procedurilor legale in vederea punerii in aplicare a normelor metodologice pentru aplicarea Legii 
17/2014, modificata si completata prin Legea 175/2020, privind unele masuri de reglementare a 
vanzarii-cumpararii trenurilor agricole situate in extravilan,

Referitor la cererea de afişare a ofertei de vanzare inregistrata cu numărul 6 din 10.06.2021 
depusa de doamna VASILUŢ VIORICA, domiciliată în Municipiul Vatra Domei, strada Mihai 
Eminescu, nr. 34, etaj 2, apart. 3, judeţul Suceava, privind terenul in suprafaţa de 0,91 ha, înscris în 
Cartea Funciară nr. 30976, număr cadastral 30976, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava.

în data de 23.08.2021, a fost depusă Cererea pentru înregistrarea ofertei de cumpărare, 
împreună cu documentele prevăzute de lege, de către domnul Hojbotă Dorin Laurenţiu, identificat cu 
C.I., seria SV, nr. 885798, domiciliat în localitatea Poiana Stampei, sat Poiana Negri, judeţul Suceava, 
pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de 0,91 ha , la preţul de 13.000 lei (treisprezece mii lei).

Cererea pentru înregistrarea ofertei de cumpărare a fost înaintată cu adresele nr. 6460, nr. 6461, 
nr. 6462 din 23.08.2021 către doamna Vasiluţ Viorica, Direcţia Judeţeană pt Agricultură Suceava şi 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Domeniilor Statului.

în data de 02.09.2021, domnul LĂCĂTUŞ NICULAI, identificat cu C.I., seria n r .: ,
eliberat(ă) de 23.11.2017, CNP , având domiciliul în comuna Poiana Stampei, sat
Poiana Stampei, nr. 125, judeţul Suceava, împuternicit de către Vasiluţ Viorica, CNP ,
domiciliată în Municipiul Vatra Domei, str. Mihai Eminescu, nr. 34, et. 2, ap. 3 judeţul Suceava ( 
conform Procurii notariale nr. 942 din 10.06.2021), în calitate de vânzător al terenului agricol situat în 
extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 0,91 ha, înscris în Cartea 
Funciară nr. 30976, număr cadastral 30976, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava- proprietar VASILUŢ VIORICA, la preţul de 13.000 (lei), declară ne propria răspundere că 
acceptă comunicarea ofertei de cumpărare depusă de HOJBOTĂ DORIN- LAURENŢIU, cu
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domiciliul în: localitatea Dorna Candrenilor. sat Poiana Negri, nr. 807. iude-ul Suceava, la oferta 
de vânzare a terenului în suprafaţă de 0,91 ha, înscris în Cartea Funciară nr. 30976, număr cadastral 
30976, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava- proprietar VASILUŢ 
VIORICA, prin care a fost acceptată oferta de vânzare nr. 6 din 10.06.2021.

Având in vedere ca a expirat termenul prevăzut la art.41 alin. (3) din lege, s-a constatat 
incheierea etapelor procedurale.

In consecinţa, vanzarea terenului in cauza este libera, in condiţiile legii.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare originale, din care 
unul se va inmana vânzătorului, unul se va păstră la dosar, iar o copie a acestuia se va comunica la 
DADR Suceava.

Se anexeaza oferta de vanzare nr. 6 din 10.06.2021, inregistrata in Registrul de evidenta a 
ofertelor de vanzare.

Primar,
Ing. Viluf MEZDREA

Secretarul general al comunei, 
Alina IVAN
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