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PROCES-VERBAL DE CONSTATARE 
A iNCHEIERII ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI 

DE PREEMPTIUNE 

in conformitate cu dispozitiile art. 3 lit. m) din Anexa nr.1 la Ordinul 
719n40/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea 
titlului I din Legea nr.17/2014, cu modificarile �i completarile ulterioare, se constata 
incheierea etapei 

. 
procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune 

, 
pentru oferta 

de vanzare depusa de doamna Mihalcea Gabriela Emanuela, , 
domiciliata in mun. Buzau, jud. Buzau, 

 
si domnul Mihalcea lrinel-Valentin,-domiciliat in 

mun. Buzau, , pentru terenul in suprafata de 1,40ha, categoria arabil, identificat prin nr. 
cadastral 70206, inscris in cartea funciara nr.70206, inregistrata in Registrul de 
evidenta al Primariei Municipiului Buzau cu nr. 17/14.07.2021. 

Dupa expirarea termenului de 45 de zile lucratoare de la afi�area ofertei de 
vanzare, mentionam ca au fost parcurse toate etapele procedurale privind exercitarea 
dreptului de preemptiune. 

Tn termenul l�gal, NU a fost depusa nicio comunicare de acceptare a ofertei de 
vanzare, de catre niciunul dintre preemptori. 

in conformitate cu dispozitiile art. 4"1 alin. (3), din Legea nr. 17/2014, in termen de 
30 de zile de la data expirarii termenului de 45 de zile lucratoare prevazut la art.6 alin. 
(2), potentialii cumparatori pot depune cereri pentru inregistrarea ofertei de cumparare. 

Cererile trebuie sa fie insotite de documentele prevazute de art. 8 alin. (2) �i (3) 
din Anexa nr. 1 la Ordinul 311/2020. 

Drept pentru care am incheiat astazi, 20.09.2021, prezentul proces verbal in 2 
exemplare din care unul va fi comunicat Directiei pentru Agricultura Judeteana Buzau, 
precum �i afi�at la avizier �i pe site-ul Primariei municipiului Buzau. 
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