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PROCES VERBAL 
încheiat astazi data de 31.08.2022

Subsemnata Ivan Alina, 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 terenurilor agricole situate in extravilan.

Referitor la Oferta de vânzare nr. 3 din data de 27.06.2022, depusă de doamna PETROAIE 
ANA, CNP , în calitate de proprietar, identificată cu C.I. seria , nr. ,
eliberat(ă) de SPCLEP Gura Humorului, data şi locul naşterii : 25.06.1955, localitatea Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, în calitate de vânzător, prin mandatar, CANDREA ATANASIE, domiciliat în comuna 
Poiana Stampei, sat Căsoi, nr. , judeţul Suceava, identificat prin CI, seria , nr. :, eliberat de
SPCLEP Vatra Domei, privind terenul agricol în suprafaţă de 1,5491 ha, înscris în Cartea Funciară nr. 
32795, număr cadastral 32795, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, la 
preţul de 22.000 (lei), afişată la sediul/site-ul www.noianastampei.ro. al Primăriei comunei Poiana 
Stampei, judeţul Suceava.

Astfel, în data de 27.06.2022 a fost afişată Oferta de vânzare nr. 3 din 27.06.2022 la sediul 
Primăriei comunei Poiana Stampei şi pe pagina de internet www. poianastamnei.ro şi comunicată, în 
copie, conform cu originalul către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Domeniilor 
Statului, precum şi Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Suceava.

Au fost transmise notificări preemptorilor declaraţi de către vânzător.

în data de 14.07.2022 a fost primită comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, împreună cu 
documentele solicitate de lege, de la domnul Candrea Atanasie- preemptor- vecin, domiciliat în comuna 
Poiana Stampei, sat Căsoi, nr. 164, judeţul Suceava.

în conformitate cu prevederile art. 8, alin. 4 din Ordinul nr. 2333 /2014 privind aprobarea 
normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Leuea nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Le ini nr. 268/2001 
privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului 
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, Comunicarea de acceptare a ofertei de 
vânzare, a fost transmisă către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia Domeniilor 
Statului, Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Suceava, precum şi doamnei Petroaie Ana.
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Comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare a fost afişată la sediul Primăriei şi pe pagina de 
internet www.poianastampei.ro.

în data de 26.07.2022, doamna Petroaie Ana, în calitate vânzător, prin mandatar, CANDREA 
ATANASIE, a comunicat Primăriei comunei Poiana Stampei, Decizia persoanei fizice privind alegerea 
preemptorului cumpărător, conform anexei 1 G la normele metodologice, prin care declară că acceptă 
comunicarea de la domnul Candrea Atanasie- preemptor- vecin, domiciliat în comuna Poiana Stampei, 
sat Căsoi, nr. 164, judeţul Suceava, în calitate de preemptor de RANG III, pentru terenul în suprafaţă de 
1,5491 ha, înscris în Cartea Funciară nr. 32795, număr cadastral 32795, situat în extravilanul comunei 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, la preţul de 22.000 lei.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, prin care se constată încheierea etapei 
procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune la Oferta de vânzare nr. 3 din data de 
27.06.2022.

Primar,
Ing. Viluţ MEZDREA

Secretarul general al comunei, 
Alina IVAN
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