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PROCES VERBAL 
Privind finalizarea  procedurii pentru Oferta de vânzare înregistrată la Primăria orașului 

Berești sub nr. 16008/15.02.2021  
Încheiat astăzi, 21 mai 2021 

 
 

Astăzi, data de mai sus, subsemnaţii: 
-  DONCIU ANA CRISTINA – secretar general al oraşului Bereşti  şi  
-  COSTEA TASIA – referent  

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. „s” din Anexa nr. 1 - NORME 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  şi de modificare a Legii 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, aprobate prin Ordinul nr. 
719/740/M57/2333/ 2014 modificate prin Ordinul 311/94/M.12/3.525/2020, am constatat 
următoarele:    

La data de 15.02.2021, s-a înregistrat la  nr. 16008, Oferta de vânzare a terenului în 
suprafață de 0,88 ha arabil extravilan, situat în T 56, P 862/22, CF 103870, ofertant: Belinschi 
Artimiza.  
 Oferta de vânzare și lista preemptorilor au fost afișate la sediul primăriei și pe site-ul 
https://orasulberesti.ro la data de 15.02.2021, fiind notificați un număr de 5 preemptori de 
rangul I și 5 preemptori de rangul III prin comunicare cu confirmare de primire și prin afișare 
pe site. Nu s-au identificat ulterior și alți preemptori.   
  În termenul de 45 de zile lucrătoare de la afișare (până la data de 19 aprilie 2021 
inclusiv), nu s-au înregistrat oferte de cumpărare din partea titularilor dreptului de preempţiune 
înscriși în lista preemptorilor sau identificați ulterior.     



La data de 20 aprilie 2021, s-a încheiat Procesul verbal nr. 16144 prin care s-a constatat 
încheiată etapa procedurală privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru Oferta nr. 
16008/15.02.2021 privind terenul în suprafață de 0,88 ha arabil situat în extravilanul orașului 
Berești, T 56, P 862/22, CF 103870, ofertă depusă de Belinschi Artimiza, potențialii cumpărători 
având la dispoziție 30 zile calendaristice pentru a depune cereri de înregistrare a ofertei de 
cumpărare. 
 În perioada de 21 aprilie – 20 mai 2021, s-a înregistrat o singură ofertă de cumpărare 
din partea unui potențial cumpărător, respectiv cererea dlui Slivneanu Valentin, înregistrată la 
nr. 16145/21.04.2021. În susținerea ofertei de cumpărare, acesta a depus documentele prin care 
face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 4^1 din Legea nr. 17/2014.    

Prezentul proces verbal se afișează la sediul Primăriei orașului Berești și pe site-ul 
https://orasulberesti.ro.  
 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal de finalizare a procedurii,  în 3 
exemplare, din care:  

- 1 exemplar la vânzător 
- 1 exemplar la Direcția Agricolă Galați 
- 1 exemplar la Primăria orașului Berești. 

  
 

 
 SECRETAR GENERAL,                 REFERENT, 
Donciu Ana Cristina                            Costea Tasia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


