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Nr. 1112 din 09.02.2022

PROCES-VERBAL  
de afişare a notificării de preemptori

a ofertei de vânzare a terenului agricol în suprafaţă de 1,7442 ha, înscris în Cartea Funciară nr. 
34359, număr cadastral 34359, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava- 
proprietar ŢIGĂNETEA IOAN-VIRGIL, CNP , identificat cu C.I. seria , nr.

, eliberat(ă) de SPCLEP VATRA DORNEI, la preţul de 15.000 (lei), afişată la sediul/site-ul 
www.poianastamnei.ro. al Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava.

în temeiul art. 3, litera ”d” din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan cu modificările 
şi completările ulterioare, am procedat la afişarea Notificării nr. 1 din 9.02.2022 pentru titularii dreptului 
de preempţiune din lista preemptorilor privind vânzarea terenului în suprafaţă de 1,7442 ha, înscris în 
Cartea Funciară nr. 34359, număr cadastral 34359, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava- proprietar ŢIGĂNETEA IOAN-VIRGIL, CNP , identificat cu C.I.
seria , nr. , eliberat(ă) de SPCLEP VATRA DORNEI, la preţul de 15.000 (lei), afişată la
sediul/site-ul www. poianastamnei.ro. al Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, pentru 
următorii preemptori:

-Doamna Bădiliţă Cornelia, domiciliată în Municipiul Suceava, care nu poate fi contactată din 
cauză că vânzătorul nu a declarat domiciliul şi datele de contact ale acesteia,

la sediul Primăriei comunei Poiana Stampei, şi pe site-ul www.noianastampei.ro.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal.

Secretarul general al comunei, 
Alina Ivan

http://www.Doianastampei.ro
http://www.poianastamnei.ro
http://www.noianastampei.ro


Anexa nr. ID la normele metodologice

NOTIFICARE PREEMPTORI

Judeţul Suceava
Unitatea administrativ-teritorială 
COMUNA POIANA STAMPEI Registrul de evidenţă Nr. 1 din 07.02.2022

în temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a xgii nr. 268/2 privind 
privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului 
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă Doamna BĂDILIŢĂ CORNELIA, CNP - (*),
nr. înregistrare.................................. (**) în calitate de PREEMPTOR DE RANG III (VECIN
TEREN), având domiciliul în: Municipiul Suceava, judeţul Suceava.

Oferta de vânzare nr. 1 din data de 7.02.2022, a terenului în suprafaţă de 1,7442 ha, 
înscris în Cartea Funciară nr. 34359, număr cadastral 34359, situat în extravilanul comunei 
Poiana Stampei, judeţul Suceava- proprietar ŢIGĂNETEA IOAN-VIRGIL, CNP 

, identificat cu C.I. seria , nr. , eliberat(ă) de SPCLEP VATRA
DORNEI, la preţul de 15.000 (lei), afişată la sediul/site-ul www.noianastamoei.ro. al 
Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava.

Primar,
ing. Viluţ MEZDREA

Secretarul general al comunei, 
Alina IVAN

http://www.noianastamoei.ro

