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Către ,
Direcţia pentru Agricultură a judetului Botoșani
Serviciul Inspecţii, Politici și Statistici Agricole
În conformitate cu prevederile art.6 alin.3 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 societăţilor comerciale ce deţin
în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, vă înaintăm dosarul cuprinzând lista
preemptorilor, respectiv cererea de afişare, oferta de vânzare nr.44/23.02.2016 şi
documentele doveditoare privind pe d-nele Murmurache Ana Maria si Fidirovici Ionela
cu domiciliul în localitatea Dorohoi, str. Ale. Victoria nr. 3, judeţul Botoşani , prin
imputernicit Condurachi Gica, conform procurii nr. 1534/24.07.2016.
Oferta de vânzare a fost acceptată de către Achițenei Vasile cu domiciliul în orașul
Săveni, str.Independentei nr.5, bl.C1, sc.A, et.3, ap.8, judeţul Botoșani, în calitate de
arendaș al terenului în suprafață de 2,0811 ha teren situat în extravilanul orașului
Săveni, identificat cu număr cadastral 51494, înscris în Cartea Funciară nr. 51494 a
orașului Săveni.
Comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare este însoțită de copia Cărţii de
identitate și de contractul de arendare nr. 29/04.02.2016.
De asemeni, vă înaintăm declaraţia d-nelor Murmurache Ana Maria şi Fidirovici
Ionela cu domiciliul în localitatea Dorohoi, str. Ale. Victoria nr. 3, judeţul Botoşani ,
prin imputernicit Condurachi Gica, conform procurii nr. 1534/24.07.2016, prin care îşi
exprimă acordul de a vinde terenul în suprafață de 2,0811 ha teren situat în extravilanul
orașului Săveni, identificat cu număr cadastral 51494, înscris în Cartea Funciară nr.
51494 a orașului Săveni ,către Achițenei Vasile.

PRIMAR,
Tîrzioru Petru Relu

SECRETAR,
Isac Nadia
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Nr. 2247 din 23.02.2016

Proces – verbal de afișare
Încheiat astăzi, 23.02.2016
Subsemnata Isac Nadia, secretar al orașului Săveni, în conformitate cu prevederile
art.7 alin.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 societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului, am procedat astăzi, data de mai sus, la publicarea comunicării de acceptare a
ofertei de vânzare nr.44/23.02.2016 a d-nelor Murmurache Ana Maria si Fidirovici
Ionela cu domiciliul în localitatea Dorohoi, str. Ale. Victoria nr. 3, judeţul Botoşani ,
prin imputernicit Condurachi Gica, conform procurii nr. 1534/24.07.2016.
Oferta de vânzare au fost acceptata de către Achițenei Vasile cu domiciliul în
orașul Săveni, str.Independentei nr.5, bl.C1, sc.A, et.3, ap.8, judeţul Botoșani, în calitate
de arendaș al terenului în suprafață de 2,0811 ha teren situat în extravilanul orașului
Săveni, identificat cu număr cadastral 51494, înscris în Cartea Funciară nr. 51494 a
orașului Săveni

SECRETAR,
Isac Nadia
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Proces – verbal de afișare
Încheiat astăzi, 23.02.2016
Subsemnata Isac Nadia, secretar al orașului Săveni, în conformitate cu prevederile
art.6 alin.2 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 societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului, am procedat astăzi, data de mai sus, la publicarea ofertei de vânzare
nr.44/23.02.2016 a d-nelor Murmurache Ana Maria si Fidirovici Ionela cu domiciliul în
localitatea Dorohoi, str. Ale. Victoria nr. 3, judeţul Botoşani , prin imputernicit
Condurachi Gica, conform procurii nr. 1534/24.07.2016

SECRETAR,
Isac Nadia

Judeţul Botoșani
Orașul Săveni

Registrul de evidenţă
Nr. 44 din 23.02.2016

LISTA
preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare
pentru parcela A 181/103, T.28 , în ordinea rangului de preferinţă

Ca urmare a înregistrării ofertei de vânzare depuse de d-nele Murmurache Ana
Maria si Fidirovici Ionela cu domiciliul în localitatea Dorohoi, str. Ale. Victoria nr. 3,
judeţul Botoşani, prin împuternicit Condurachi Gica, conform procurii nr.
1534/24.07.2016, pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identificaţi
următorii preemptori:
1. Coproprietari ai terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată
Nume şi prenume persoană fizică/Denumire
persoană/persoane juridică/juridice, asociaţii şi
Nr. crt. alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi
persoane juridice care nu se înregistrează în
registrul comerţului

Adresă
domiciliu/reşedinţă/sediu

Nu este cazul
2. Arendaş al terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată
Nume şi prenume arendaş

Achițenei Vasile

Domiciliul/sediul

orașul Săveni, str.Independentei nr.5,
bl.C1, sc.A, et.3, ap.8, judeţul Botoșani

3. Proprietari vecini ai terenului a cărui ofertă de vânzare - cumpărare a fost
înregistrată
Nume şi prenume/denumire vecin

1. Juncanasu Gh. ;
2. Burduja Vasile.

4. Statul român, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului
Primar,
Tîrzioru Petru - Relu

Secretar,
Isac Nadia

Opis
Oferta de vanzare nr.44/15.02.2016
Murmurache Ana Maria si Fidirovici Ionela cu domiciliul în localitatea Dorohoi, str.
Ale. Victoria nr. 3, judeţul Botoşani , prin imputernicit Condurachi Gica, conform
procurii nr. 1534/24.07.2016

Nr.crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Document
Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului
Ofertă de vânzare teren
Lista preemptorilor
Carte de identitate Murmurache Ana-Maria si Fidirovici
Ionela-Dana
Procură nr. 1534/24.07.2014
Carte de identitate Condurachi Gică
Extras de Carte funciară O.C.P.I.Botoșani actualizat
Extras de Carte funciară O.C.P.I.Botoșani,Încheiere,
Plan de amplasament si delimitare
Certificat de moştenitor nr. 217/24.07.2014
T.P.115922/2002
Certificat de atestare fiscală
Proces – verbal de afisare oferta de vanzare și lista
preemptori
Comunicare acceptare oferta de vanzare
Carte de identitate Achițenei Vasile
Contract de arendare nr. 29/04.02.2016 (original)
Proces – verbal de afisare comunicare acceptare oferta de
vanzare
Declaratie proprietar de acceptare vanzare teren catre
preemptor
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