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Cunoscând c ă falsul in declaratii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modific ările şi complet ările ulterioare, declar c ă datele
sunt reale, corecte şi complete.
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LISTA
preemptorilor in vederea exercit ă rii dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de v ă nzare în ordinea rangului de preferin ţă
Ca urmare a înregistr ă rii ofertei de vânzare depusa de domnul Rarinca loan domiciliat in loc. Matca, jud. Gala ţ i, în calitate de vânz ă tor,pe baza
informa ţ iilor cuprinse in oferta de vânzare au fost identifica ţ i urm ă torii preemptori:
pentru suprafata de 0,9570 ha teren arabil, Nr. Cadastral 3892, Nr.
Carte Funciara -109347.
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost înregistrat ă
Nume ş i prenume persoan ă fizic ă /Denumire persoan ă /persoane juridic ă/juridice,
asocia ţ ii ş i alte entit ăţ i fă r ă personalitate juridic ă , precum ş i persoane juridice care nu se Adres ă domiciliu/re ş edin ţă /sediu
iînregistreaz ă în registrul comer ţ ului
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4. Statul român, reprezentat prin Agen ţ ia Domeniilor Statului

Primar,
Catalin —Constantin Hurdubae
Sef Birou Agricol,
Ing. Afilipoie Luminita
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Secretar,
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