
Romania 
Judetu} Prahova 
Primaria comunei 
Valea Doftanei 

Nr. 24409 P din 13.12.2021 

Proces-verbal de constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de 

preemptiune prevazuta de Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a 
vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare 
incheiat astazi 13 .12.2021 

Subsemn~i: 

1. Cristina Elena Apostol, loqiitorul secretarului general al com. Valea Doftanei, jud. Prahova~ 

2. Ioana Alexandra Mosor, inspector registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Valea Doftanei, judetul Prahova, 

In baza art. 3, lit. m din Ordinul 311/2020 privind pentru modificarea Ordinului nr. 

719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 
17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in 
extravilan~ de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societ~lor comerciale ce detffi 

in administrare terenuri proprietate publica ~ privata a statului cu destin~e agricola ~ infiitµrea 
Agef4iei Domeniilor Statului, am procedat astazi, data de 13.12.2021 la afi;area la avizierul situat 
in holul Primariei Valea Doftanei, din satul T~a, str. Calea Doftanei, nr.156 si pe site-ul 
www.primariavaleadoftanei.ro, a prezentului proces verbal de constatare a incheierii etapei 

procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune referitor la vanzarea terenului in 
suprafata de 1057 mp, in baza cererii nr. 13572/24409/24.09.2021 depusa de catre doamna 
Boteanu Camelia in calitate de vanzator. 

Deoarece nu au fost inregistrate comunicari de acceptare a ofertei de vanzare, declaram 
incheiata aceasta procedura privind exercitarea dreptului de preemptiune, cu mentiunea case pot 

depune cereri de catre potentialii cumparatori, insqite de documentele justificative prevazute 
la art. 8 alin. (2)~ (3), cu respectarea dispoz¢iilor prevazute la art. 4" 1 din Legea nr. 17/2014: 

Procesul verbal a fost comunicat doamnei Boteanu Camelia si Direqiei pentru Agricultura 
Jud~a Prahova. 

lntocmit in 3(trei) exemplare 
de valoare egala 

In confonnitate cu prevederile art.6 lit. d) (prelucrarea datelor este necesarll pentru a proteja interesele vitale al persoanei vizate sau 
ale altei persoane fizice) ~i lit. c (prelucrarea cstc ncccsarll pcntru tndeplinirea unei sarcini care servc~tc unui intcrcs public sau care rczultll din 
exercitatrea autorita.tii publice cu care este investit operatorul) din Regulamentul General or. 679/2016 al UE privind protecfia datelor cu 
caracter personal. 



Romania 
J udetul Prahova 
Primaria comunei 
Valea Doftanei 

Nr. 24410 P din 13.12.2021 

Proces-verbal de constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de 

preemptiune prevazuta de Legea or. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a 
vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare 
incheiat astazi 13 .12 .2021 

Subsemnatii: 

1. Cristina Elena Apostol, loctiitorul secretarului general al com. Valea Doftanei, jud. Prahova ~i 

2. Ioana Alexandra Mosor, inspector registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Valea Doftanei, judetul Prahova, 

In baza art. 3, lit. m din Ordinul 311/2020 privind pentru modificarea Ordinului nr. 

719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 
17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in 
extravilan ~i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce 

detin in administrare terenuri proprietate publica ~i privata a statului cu destinatie agricola ~i 
infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, am procedat astazi, data de 13 .12.2021 la afi~area la 
avizierul situat in holul Primariei Valea Doftanei, din satul Te~ila, str. Calea Doftanei, nr.156 si 
pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro, a prezentului proces verbal de constatare a incheierii 
etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune referitor la vanzarea terenului in 

suprafata de 516 mp, in baza cererii nr. 13574/24410/24.09.2021 depusa de catre doamna 
Boteanu Camelia in calitate de vanzator. 

Deoarece nu au fost inregistrate comunicari de acceptare a ofertei de vanzare, declaram 
incheiata aceasta procedura privind exercitarea dreptului de preemptiune, cu mentiunea case pot 

depune cereri de catre potentialii cumparatori, insotite de documentele justificative prevazute 
la art. 8 alin. (2) ~i (3), cu respectarea dispozitiilor prevazute la art. 4Al din Legea nr. 17/2014: 

Procesul verbal a fost comunicat doamnei Boteanu Camelia si Directiei pentru 
Agricultura Judeteana Prahova. 

L.S. PSecretar General al UAT Valea Doftanei 
. ,~f\\>'N~~ 
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lntocmit in 3(trei) exemplare 
de valoare egala 
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In conformitate cu prevederile art.6 lit. d) (prelucrarea datelor este necesarll pentru a proteja interesele vitale al persoanei vizate sau 
ale altei persoane fizice) ~i lit. c (prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unci sarcini care servqte unui interes public sau care rczultll din 
exercitatrea autoritlltii publice cu care este investit operatorul) din Regulamentul General nr. 679/2016 al UE privind protectia datelor cu 
caracter personal. 



Rorrfuria 
J udetul Prahova 
Primaria comunei 
Valea Doftanei 

Nr. 24408 P din 13.12.2021 

Proces-verbal de constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de 
preemptiune prevazuta de Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a 

vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare 
fucheiat astazi 13 .12.2021 

Subsemnatii: 

1. Cristina Elena Apostol, loctiitorul secretarului general al com. Valea Doftanei, jud. Prahova ~i 
2. Ioana Alexandra Mosor, inspector registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Valea Doftanei, judetul Prahova, 

In baza art. 3, lit. m din Ordinul 311/2020 privind pentru modificarea Ordinului nr. 
719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 
17/2014 privind unele masuri de reglementare a '8nziirii-cumpararii terenurilor agricole situate 1n 
extravilan ~i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce 
detin 1n administrare terenuri proprietate publica ~i privata a statului cu destinatie agricola ~i 

lnfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, am procedat astazi, data de 13 .12.2021 la afi~area la 
avizierul situatm holul Primariei Valea Doftanei, din satul Te~ila, str. Calea Doftanei, nr.156 si pe 
site-ul www.primariavaleadoftanei.ro, a prezentului proces verbal de constatare a incheierii etapei 
procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune referitor la vanzarea terenului in 
suprafata de 3544 mp, n baza cererii nr. 13570/24408/24.09.2021 depusa de catre doamna 
Boteanu Camelia 1n calitate de vanzator. 

Deoarece nu au fost 1nregistrate comunicari de acceptare a ofertei de vanzare, declaram 
incheiata aceasta procedura privind exercitarea dreptului de preemptiune, cu mentiunea ca se pot 
depune cereri de catre potenfialii cumparatori, msotite de documentele justificative prevazute 
la art. 8 alin. (2) ~i (3), cu respectarea dispozitiilor prevazute la art. 4" 1 din Legea nr. 17/2014: 

Procesul verbal a fost comunicat doamnei Boteanu Camelia si Directiei pentru 
Agricultura Judeteana Prahova. 

lntocmit in 3(trei) exemplare 
de valoare egala 

· nRAMOSOR 

In confonnitate cu prevederile art.6 lit. d) (prelucrarea datelor este necesarll pentru a proteja interesele vitale al persoanei vizate sau 
ale altei persoane fizice) ~i lit. e (prelucrarea este necesar~ pentru tndeplinirea unei sarcini care serve~te unui interes public sau care rezult~ din 
exercitatrea autoritl!tii publice cu care este investit operatorul) din Regulamentul General nr. 67912016 al UE privind protectia datelor cu 
caracter persona l. 


