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CĂTRE,

CAZACU ALINA

N O T I F I C A R E

Prin prezenta, în baza prevederilor art. 6, alin. 6 din Legea nr. 17/07.03.2014, privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 
268f2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, modificată prin 
Legea nr. 175/2021, pentru modificarea şi completarea Legii 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, 
coroborate cu prevederile art. 3, lit. c din Ordinul 311/2020/94/2021/M.12/2021/3525/2020 din 
26.10.2020, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării 
rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului 
apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I 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 înştiinţăm asupra faptului că sunteţi indicat ca fiind preemptor de rang I în dosarul depus 
de vânzătorii coproprietari Cadar Francisc şi Cadar Maria, la Primăria Municipiului Turda, cu oferta 
de vânzare înregistrată sub nr. 29/18.05.2021 cu privire la terenul în suprafaţă de 0,29 HA, situat în 
extravilanul Municipiului Turda, identificat cu nr. CF. 64689, nr. cadastral 64689, categoria de 
folosinţă arabil.

Oferta de vânzare a fost afişată la data de 18.05.2021 pe site-ul Primăriei Municipiului Turda, 
www.primariaturda.ro la secţiunea Informaţii publice/terenuri agricole de vânzare.

Vă supunem atenţiei faptul că în conformitate cu prevederile art. 6 din anexa nr. 1 la Ordinul 
mai sus amintit în termen de 45 de zile lucrătoare de la afişarea ofertei de vânzare la primărie, sub 
sancţiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempţiune care doresc să îşi exercite acest 
drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare, în conformitate cu modelul 
prevăzut în anexa nr. IE . în vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru cumpărarea 
terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorli de rang I - coproprietari, rudele de gradul I, soţii, 
rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv - depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, 
însoţită de următoarele documente:

a) o fotocopie a Bl/CI/paşaportului persoanei fizice, iar în caz de reprezentare se prezintă şi procură 
notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei;

http://www.primariaturda.ro


b) o fotocopie a certificatului constatator de ia registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi 
desfăşoară activitatea, în cazul persoanei juridice;

c) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegaţia, hotărârea adunării generale a 
asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, 
precum şi o fotocopie a Bl/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;

d) o fotocopie a documentelor justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una 
dintre categoriile: coproprietarii, rudele de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al treilea 
inclusiv;

e) acte de proprietate;
f) acte de stare civilă;
g) alte documente doveditoare, după caz.

întocmit/redactat 
consilier juridic Adrian Vana

Ataşat prezentei vă comunicăm Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


