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NR. 26894 / 08.09.2022     

PROCES-VERBAL 

DE CONSTATARE A DERULARII ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND 

EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMPTIUNE 

PREVĂZUTE DE LEGEA 17/2014 

 
Încheiat, astăzi 08.09.2022, cu ocazia constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea 

dreptului de preempțiune, privind Oferta de vânzare nr.20965/06.07.2022 pentru terenul extravilan în suprafață 

de 0,5817 ha, situat în extravilanul localității Lupeni , CF 63477 Lupeni, nr. cad. 63477, aflat în posesia 

doamnei Ciurcă Liana, conform art.3 lit.1) din Ordinul Nr. 311 din 26 octombrie 2020 pentru modificarea 

Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administraţiei publice, al ministrului apărării naționale și 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 măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole 

situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce deţin 

în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenţiei 

Domeniilor Statului.  

 Pentru terenul mai sus menționat:  

- În data de 06.07.2022 s-a încheiat Procesul-verbal de afişare nr.21009 și s-a afişat Oferta de 

vânzare la Primăria Lupeni;  

- În data de 08.07.2022 s-a întocmit Lista preemptorilor; 

- În data de 08.07.2022 a fost transmis dosarul privind cererea și oferta de vânzare a terenului 

agricol, împreună cu documentele justificative, însoțite de procesul-verbal de afişare a ofertei și 

lista preemptorilor, către Direcția pentru Agricultură a Județului Hunedoara, cu adresa de 

înaintare de la Primăria Lupeni cu nr.21151/08.07.2022.  

In termenul prevăzut la art. 6 alin.(6) din Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 

societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinație agricolă şi 

înfiinţarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, au fost notificați titularii 

dreptului de preempțiune, la domiciliul acestora, respectiv Ocolul Silvic Lupeni, cu sediul în Lupeni, strada 

Tudor Vladimirescu nr.17, prin care i s-a adus la cunoștință Oferta de vânzare nr.7579/09.03.2022.  

În termenul legal de 45 de zile lucrătoare, prevăzute la art.6 alin.(2) din Legea 17/2014 privind unele 

măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 

privind privatizarea societăților ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 

destinație agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, 

titularii dreptului de preempțiune nu și-au manifestat intenţia de cumpărare a terenului, drept pentru care 

potențialii cumpărători pot depune cereri pentru înregistrarea ofertei de cumpărare, însoțită de documente 

justificative.  

Subsemnații: Resmeriță Lucian Marius primarul Municipiului Lupeni, Băloi Marius Claudiu 

secretarul general al Municipiului Lupeni şi Cioacă Iulica șef birou Cadastru și agricultură din cadrul Primăriei 

Lupeni, am recurs la încheierea prezentului proces-verbal, și afişarea acestuia pe site-ul instituției și la afişierul 

din holul Primăriei municipiului Lupeni, Județul Hunedoara. 
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