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 PROCES VERBAL  
de finalizare a procedurii privind oferta de vânzare  

depusă de PURNAVEL TRANDAFIR căsătorit cu PURNAVEL ELENA,  
MITROI MARIA-CARMEN căsătorită cu MITROI MIHAIL,  

POPA TITU-RĂZVAN căsătorit cu  POPA SIMONA-MIHAELA 
 

 În conformitate cu prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 
privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului 
cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările 
ulterioare, în urma Ofertei de vânzare nr. 150 din data de 08.11.2021, depusă de PURNAVEL 
TRANDAFIR căsătorit cu PURNAVEL ELENA, MITROI MARIA-CARMEN căsătorită cu MITROI 
MIHAIL, POPA TITU-RĂZVAN căsătorit cu  POPA SIMONA-MIHAELA, s-a constatat faptul că nu 
s-a înregistrat nici o ofertă de cumpărare depusă de către potențiali cumpărători conform 41  alin. (3) din 
Legea 17/2014; 
  

De asemenea, se constată finalizarea procedurii, iar prin urmare, înstrăinarea terenului în 
suprafață de 1,1918 ha identificat cu număr cadastral 66629, înscris în cartea funciară nr. 66629 a 
localității Berceni - T 20, P 49/2/26, se poate face către orice persoană fizică sau juridică, în condițiile 
Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 
și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri 
proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, 
cu modificările și completările ulterioare.   

 

Prezentul proces-verbal a fost întocmit astăzi, 15.02.2022, în 2 (două) exemplare originale din 
care, un exemplar original însoțit de o copie conformă cu originalul a Ofertei de vânzare nr. 150 din data 
de 08.11.2021 pentru PURNAVEL TRANDAFIR căsătorit cu PURNAVEL ELENA, MITROI 
MARIA-CARMEN căsătorită cu MITROI MIHAIL, POPA TITU-RĂZVAN căsătorit cu  POPA 
SIMONA-MIHAELA în calitate de vânzător, și un exemplar pentru completarea dosarului procedurii 

 

      S-a procedat la afisarea prezentului proces-verbal, la sediul/site-ul primariaberceni.ro 
Primăriei comunei Berceni, Județul Ilfov, astazi 15.02.2022. 
 
 
                 PRIMAR ,                SECRETAR, 

Covrigea Gheorghe                                                 Haiducu Gheorghe 
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