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AVIZ FINAL
 
Nr. 7340 din 10.01.2020
 

În temeiul art. 9 si 10 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/200 I 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 

privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările 

ulterioare, având în vedere oferta de vânzare depusă de DON MIHAI, CNP , 2cu 
domiciliul in Mun.Bucuresti, sector 3, act de identitate CI 
seria .nra S eliberat de SPCEP Sector 3 la data de 23.04.2013, DON ALINA
ALEXANDRA, CNP cu domiciliul in Mun.Bucuresti, ••••• 
••••••sector 5, act de identitate CI seria. nr eliberat de SPCEP Sector 5 la data 
de 05.08.2013, in calitate de vanzatori, prin mandatar CORCODEL MARIAN, CNP 
conform contractului de mandat nr.4637/31.10.2019, si înregistrată la primărie cu nr.327/27.11.20 19, 
ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind exercitarea 
dreptului de preempţiune, se emite 
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în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau 
pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru 
CORCODEL MARiAN, CNP cu domiciliul in Com.Tunari, str••••••• 
,jud.Ilfov, act de identitate CI seria.nrt eliberat de SPCLEP Otopeni la data de 16.05.2012, 
În calitate de preemptor arendas, ales de vânzător în calitate de potenţial cumpărător al terenului 
agricol situat în extravilanul localităţii Contesti, tarlaua 53 ; 57 ; 15/4 ; 14, parcela 27 ; 31 ; 37 ; 4/28, 
judeţul Teleorman, identificat cu număr cadastral 2 I031 ; 2 I022 ; 21021 ; 21024, înscris în cartea 
funciară nr. 2 I03 I ; 21022 ; 2 I021 ; 21024 a localităţii Contesti, în următoarele condiţii: 

- suprafaţa de teren agricol care face obiectul vânzării - 3,317 hectare; 
- preţul de vânzare: 66.340 lei 
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