
COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VANZARE 

Judetul/localitatea (*) ALBA - BERGHIN Nr. unic de inregistrare a comunicarii de acceptare din 
Registrul de evidenta 780/3 din 02/06/2022 
(zi/luna/an) (*) Primaria (*) COMUNEI BERGHIN 

Numele 	i prenumele functionarului primariei 
care prime5te cererea (*) RODEAN EMIL 

Semnatura functionarului care primete oferta de vanzare 

(*) 

Stimata doamna primar/Stimate domnule primar, 

1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, HATEGAN OVIDIU -NICUSOR domiciliat/domiciliata in str 	  
nr. 45A, bl 	 , sc 	  ap 	 , judetul/sectorul ALBA telefon 0722279942 
act de identitate CI seria AX nr.786402, eliberat de ALBA IULIA la data de 12.08.2020, CNP/CIF/CUI 
1731114011095, in calitate de ADMINISTRATOR prin 	  conform ACT CONSTITUTIV, 
2., (*) pentru: S.C. AGROEST BERGHIN S.R.L. avand nunnar de ordine in registrul comertului 31/341/2013 
cod unic de inregistrare RD 31704154, 
3. (*) Cu sediul in: localitatea BERGHIN, str 	  nr. 445 bl 	 , sc 	 , et. . 
	 , ap 	 , judetul/sectorul ALBA, codul postal 517110, telefon 0258854377, fax. . 
e-mail: agroest.berghin©yahoo.com, website 	 ,prin prezenta imi exprim intentia de cumparare 
si accept oferta de v8nzare pentru terenul agricol in suprafata de 1,0000 ha. identificat Cu: 

• nr. cadastral 74610, nr. carte funciara 74610, categorie de folosinta ARABIL, suprafata 
0,0352 ha. 

• nr. cadastral 72374, nr. carte funciara 72374, categorie de folosinta ARABIL, suprafata 
0,3088 ha. 

• nr. cadastral 72231 , nr. carte funciara 72231, categorie de folosinta ARABIL, suprafata 
0,3800 ha. 

• nr. cadastral 74371, nr. carte funciara 74371, categorie de folosinta VIE, suprafata 0,0660 
ha. 

• nr. cadastral 73348, nr. carte funciar8 73348, categorie de folosinta ARABIL, suprafata 
0,2100 ha. 

facuta de VINTAN NICOLAE, si afisafa in data de 05.04.2022 la sediul Primariei BERGHIN 

Pretul oferit pentru cumparare este de (*) 9500 lei. (NOUAMIICINCISUTELEI.) 
In sustinerea comunicarii de acceptare si a calitatii de preemptor, depun urmatoarele acte doveditoare: 

1. Copie Ci; 
2. Copie Certificat inmatriculare Registrul Comertului 
3.Copie Contract arena nr.108 din 05.10.2013 
4.Hotararea AGA. 
Cunoscand cä falsul In declaratii se pedepsete conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, declar cä datele sunt reale, corecte si complete. 

Preemptor potential cumparatoramputernicit, 
HATEGAN OVIDIU - NICUSOR 
(nu 	 numele In clar) 
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.In registrat la Primaria Berghin 
sub nr. 	din data de 	 

CONTRACT DE ARENDARE  

Vizat Primaria Berghin- 

N  ?  
CAPITOLUL I 

Partile contractante 
Art.l. Contractul de arendare se incheie si se executa pe baza prevederilor Codului Civil,. 287/2009 

cu modificarile si completarile ulterioare 	
/f \r 3  cii/20 ill/ 4i 

1. intre 	rdomnul/doamna Y/M /7 Ai A/fed),Lcif 6-  	, 	domiciliat 	in 
61.e/ 	hrdei-Aqo--kw /Li- a------'Wzr. 9. 	, pose sor al C. I. seria 

4--4(  nr. 	 , eliberat de 	A tvz,, ,A.) _ 	la data de 	 , CNP 
2 ,1-  ,/e) 	/ /1/ ,0  titular al dreptului de proprietate conform titlului de proprietate 

	

nr.  .c/.7 -// f7    sau, dupa caz, conform hotararii judecatoresti 
nr 	 in 	  sau procesului-verbal de punere in posesie nr. 	din 
	 sau actului de partaj nr. 	 din 	  etc. denumit in 
continuare arendator, 

2. Societatea Comerciala Agroest Berghin SRL, persoana juridica romand, cu sediul in localitatea 
Berghin, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe rang Tribunalul Alba, sub numarul 
J1/341/2013, cod fiscal RO 31704154 , reprezentata legal de LEAHU ALEXANDRU si LEAHU 
ELISABETA, in calitate de ADMINISTRATOR si doamna VISA IUDITA sef ferma, a intervenit 
prezentul contract de arendare. 

Arendatorul si arendawl vor fi numiti in continuare 

CAPITOLUL II 

I. Obiectul contractului 

1. Arendatorul dä in arenda arenda§ului urmatorul/urmAtoarele teren/terenuri mentionate in tabelul de 
mai jos: 

Comunitate/ 
comunA 

Sat Nr. topo Denumire parcela Suprafala 
. 

Tip folosintA 
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§i cedeazd in acest scop arendaplui terenul/terenurile intr-o stare, care permite, exploatarea §i 
recoltarea ca urmare a folosirii rationale. Terenurile arendate vor fi numite in continuare „object al 
contractului". 
2. Obiectul contractului, poate fi folosit de catre arenda§ numai in scopul exploatdrii agricole. 
Arenda§ul poate modifica scopul initial al contractului numai cu consimtdmantul prealabil al 
arendatorului. 

CAPITOLUL III 
Durata contractului 

1. Prezentul contract de arendare se incheie pentru o duratd de cincisprezece ani agricoli, 
incepand cu data de  jo. 2&/ 3  §i pand la data de 	ac0 2_37  

2. in temeiul art. 1848, alin. 1 din Legea nr. 287/2009, contractul de arendare se reinoieste de 
drept pentru aceeasi durata daca nici una dintre parti nu a comunicat cocontractantului in scris 
refuzul sau cel putin 1 an de expirarea termenului. 

CAPITOLUL IV 
Valoarea arendei, modalitati de plata 

1. Valoarea arendei este de: 

rOco— 600  kg cereale/ha/an pentru arabil si 	  kg cereale/ha/an pentru pentru 
fanat i contine TVA si va fi platita dupa recoltarea culturii. 

2. Conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal intrata in vigoare in data de 01.01.2012 
Arendatorul opteazd ca impunerea veniturilor din arendA sä se facd in sistem la sursa. 

3. Modalitatea de impunere aleasd fund aplicabild pentru toate veniturile realizate in baza 
prezentului contract, in conformitate cu prevederile art. 62 din Codul fiscal. 

4. Arenda§ul nu va fi liberat de plata arendei in situatia in care datoritd unor motive personale nu-
§i poate exercita dreptul de arenda. 

5. Arendatorul 	opteaza 	in 	acest 	caz 	pentru 	plata 	arendei 	in 
	  insa el Ii va putea schimba optiunea pentru anul 

urnator cu conditia sa solicite modificarea, in scris pana la data de 31 decembrie a anului in 
curs. 

6. Pentru terenurile nelucrate, din cauza imposibilitatii de comasare, zone impracticabile sau 
datorate unor motive tehnologice, valoarea arendei va fi jumatate din valoarea initiald. 

7. In cazul in care arendatorul nu isi va ridica personal sau prin imputerniciti legali, nu va trimite 
pe fax contul bancar pentru a se vira arenda in bani, suma ce ii revine va fi trimisa de catre 
arendas prin mandat postal, cu mentiunea ca taxele postale se vor retine din suma ce ii revine 
arendatorului 

CAPITOLUL V 
Drepturile si obligatiile partilor 

1. Drepturile si obligatiile arendatorului sunt urmatoarele: 
• sä predea terenul agricol arenda§ului la termen §i in conditiile stabilite de prezentul contract; 
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• sa II garanteze pe arenda, in caz de tulburari ale tertilor sau de evictiune, precum si de yiciile 
ascunse ale lucrului pe care 11 arendeaza; 

• sa nu ia nici un fel de masuri in legatura cu exploatarea terenului arendat, de natura 	tulbure 
pe arenda, precum si sä nu incheie alte contracte Para o intelegere Cu arendasul; 

• in caz de tulburari ale tertilor in exploatarea normala a terenului, sa actioneze impreund cu 
arendasul, potrivit legii, pentru incetarea actelor de tulburare, sub sanctiunea platii unor daune 
rezultate din aceasta tulburare ; 

• sa II incunostinteze in scris pe arenda s de intentia sa de a rezilia contractul cu cel putin un an 
agricol inainte, 

• sa primeasca, la incetarea contractului, terenul care a facut obiectul acestuia; 
• sa plateasca taxele si impozitele datorate pentru terenurile arendate; 
• sa plateasca taxele postale in cazul in care doreste sa primeasca arenda in bani prin mandat 

postal; 
• in caz de instrainare a obiectului contractului sau o parte din el, se aplica dreptul de 

preemtiune al arendasului. Dreptul de preemtiune se manifesta dupa cum unneaza: 
Arendatorul este obligat sä comunice in scris arendasului, cu 30 de zile inainte de publicarea 
ofertei de vanzare, intentia de vanzare a bunului arendat. Daca arendasul nu se hotaraste, in 
termen de 30 de zile pentru cumpararea obiectului arendei, atunci, arendatorul are dreptul sa 
vanda obiectul contractului unei terte persoane, cu respectarea dispozitiilor legale privind 
documentele de proprietate, in aceleasi conditii ca si cele comunicate in scris arendasului. 

2. Drepturile i obligatiile arendwlui sunt urmatoarele: 
• sa intrebuinteze terenul pe care I-a arendat ca un bun proprietar, in conditiile stabilite prin 

contract; 
• sa mentina potentialul de productie al terenului arendat; 
• sa nu schimbe categoria de folosinta a terenului arendat fara acordul scris al arendatorului; 
• sa plateasca arenda la termen; 
• sà comunice arendatorului i sä solicite acestuia sä intervina in cazurile in care este tulburat de 

terti in exploatarea terenului arendat; 
• sa incunostiinteze in scris pe arendator de intentia sa de a reinnoi sau nu contractul cu cel putin 

un an agricol inainte; 
• la incetarea contractului, are obligatia de a restitui terenul arendat in starea in care 1-a primit de 

la arendator; 
• sä plateasca impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat 
• are dreptul de preemptiune in cazul instrainarii prin vanzare de catre arendator a terenului 

prevazut prin prezentul contract, cu deducerea din pret a contravalorii investitiilor efectuate cu 
acordul arendatorului; 

• arendasul are dreptul sä efectueze lucra'rile agricole imediat dupa. semnarea contractului. in 
cazul in care la data semndrii contractului terenul este insamantat, arendasul va putea lucra 
terenul numai dupd ce arendatorul a incheiat lucrarile de recoltare. 

• subventiile pentru teren si alte alocatii de la stat si UE revin arendasului. 
CAPITOLUL VI 

Incetarea contractului 

1. Contractul inceteaza in urmatoarele situatii: 
a) la expirarea tennenului convenit de parti; 
b) in cazul neindeplinirii obligatiilor de catre una dintre parti, prin notificare din partea celeilalte 

parti 
c) in caz de dobandire a obiectului contractului de catre arenda; 

2. Arendasul este in drept sä rezilieze contractul, cu efecte imediate, fard o prealabila notificare sau 
indeplinirea altor formalitati, judiciare sau extrajudiciare, si sä solicite despagubiri, in cazul in •care 
arendatorul nu îi executd obligatiile. 



3. in cazul mortii arendatorului sau a arendasului, contractul va continua daca mostenitorii majori vor 
comunica in scris intentiile lor in acest sens si vor avea acordul scris al celeilalte parti, in termen de 30 
de zile de la data decesului, conform legii, 
4. In cazul rezilierii contractului din initiativa arendatorului,acesta este raspurizator de a restitui sumele 
cheltuite de catre arenda§ in anul agricol in curs pentru exploatarea obiectului contractului. Diverse 
pretentii legale, in special despagubirile, raman neatinse. 
5. La data incetarii contractului, acesta poate fi reinnoit prin acordul partilor, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 287/2009. 

CAPITOLUL VII 
Dispozifii finale 

1. Comunicarile in legatura cu executarea prezentului contract se fac la domiciliul/sediul partilor. 
2. Prezentul contract este supus dreptului romanesc in cazul aparitiei divergentelor in legatura cu 
executarea contractului, partile vor incerca, anterior inceperii procedurilor judiciare, solutionarea pe 
cale amiabila a diferendelor. Once litigiu in legatura cu prezentul contract, va fl, solutionat prin 
intermediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, conform legislatiei in vigoare. Hotararea este 
executorie. 
3. in caz de fora majors arenda§ul este eliberat de plata nivelului arendei (cum ar fi: radiatii, razboi, 
cutremure, seceta pentru care Statul nu acorda sprijin, care influenteaza obiectul contractului). 
4. Arenda§ul este obligat sa predea contractul, cat §i once modificare adusd acestuia, intr-un termen de 
15 zile de la semnare, Consiliului local, in razn teritoriala a obiectului arendei. 
5. Modificarile §i completarile ulterioare ale contractului sunt valabile numai prin intelegere scrisa §i 
prin inregistrare la Consiliul local. in cazul in care una din aceste dispozitii devine sau va deveni, total 
sau partial nelegala, valabilitatea celorlalte dispozitii nu va fi atinsa. Intr-o astfel de situatie contractul 
poate fi pus in continuare in executare. 
6. Urmatoarele anexe fac parte integranta din contract: 

Anexa 1 — Extras de Carte funciara/ Titlu de proprietate pentru obiectul contractului; 
Anexa 2 - Planuri de incadrare a terenului, object al cOntractului; 
Anexa 3 — Copie dupa Cartea de Identitate a Arendatorului 

Prezentul contract este intocmit Ir 3 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte jar un alt 
exemplar pentru Consiulul local  (_)674Wicelly.  

Azi la data de 	  

Arendator 



mistrator 
gan Ovidiu Nicusor 

Sc AGROEST BERGHIN SRL 

Hotararea 
adunarii generale a asociatilor 

SC AGROEST BERGHIN S.R.L. 
Nr. 25 din 31.03.2022 

Asociatii SC AGROEST BERGHIN SRL cu sediul in localitatea BERGHIN NR.445 judetul Alba 
inmatriculata la Registrul Comertului Alba sub nr.J01/341/2013, cod unic de inregistrare 31704154: 

SC PRESTAGRI GRUP. S.R.L cu sediul in localitatea Ghirbom, nr.409, jud. Alba, 
inmatriculata la Registrul Comertului Alba, sub numarul J01/565/2008, cod unic de inregistrare 
RO 23811729 detinand 100% din partile sociale ale SC AGROEST BERGHIN SRL si 
reprezentata prin d-nul HATEGAN OVIDIU NICUSOR cu domiciliul in localitatea 
GHIRBOM,nr. 45A, jud. ALBA, posesor al CI. seria AX nr.786402, emis de SPCLEP ALBA 
IULIA la data de 12.08.2020 in calitate de Asociat Si administrator conf hot AGA 
nr.149/25.05.2020 

Retmiti la data de 31.03.2022 in cvontm reprezentand impreuna 100% din capitalul social, la sediul 
SC AGROEST BERGHIN SRL din localitatea BERGHIN NR.445 judetul Alba 

Au hotarat cu unanimitate urmatoarele: 

1. Depunerea de catre Societate a unei oferte de cumparaare pentru un teren in suprafata de 1,00 ha 
de la Vintan Nicolae prin imputernicit Hategan Ovidiu 

2. Imputernicirea dl HATEGAN OVIDIU NICUSOR cu domiciliul in localitatea GHIRBOM,nr. 
45A, jud. ALBA, posesor al CI. seria AX nr.786402, emis de SPCLEP ALBA IULIA la data de 
12.08.2020 in calitate de administrator sa realizeze urmatoarele: 

• sa depuna oferta de cumparare unde este nevoie,sa negocieze, semneze, perfecteze, 
elibereze i intocmeasca, (in forma autentica, unde este cazul) in numele §i pe seama 
Societatii in vederea finalizatii achizitiei terenului mai sus mentionat 
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