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Date privind identificarea terenului

Cunoscând c ă falsul 1n declara ţii 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 ş i complete.
Vânz ă tor/imputer,nicit

(numele ş i prenumele "in c17
Semnătura
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LISTA
Preemptorilor 1n vederea exercit ă rii dreptului de preempţ iune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferin ţă
Ca urmare a înregistr ă rii ofertei de vânzare depuse de d-nul Croitoru Cezar "in calitate de vânz ător, pe baza informatiilor cuprinse isn oferta de vânzare au
fost identificati urm ă torii preemptori: pentru suprafata de 1.3452 ha teren arabil.
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofertă de vânzare a fost inregistrat ă
Nr. crt.

1Nume ş i prenume persoan ă fizică /Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice,
asocia ţ ••il ş i alte entit ă ti fă ră personalitate juridic ă , precum ş i persoane juridice care nu se
pregistreaz ă 1n registrul comertului

resă domiciliu/re ş edin ţă/sediu

2. Arenda ş al terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost Tnregistrat ă
Nume ş i prenume arenda ş

1.1 CROITORU CEZAR

Domiciliul/sediul

TECUCI,STR. NICOLAE TITULESCU NR. 10

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzare - cump ă rare a fost Tnregistrat ă
CIDU I.
CROITORU CEZAR
4. Statul român, reprezentat prin Agentia Domeniilor Statului

Primar,
Catalin-Constantin Hurdub‘09~

Secretar,
Jr. Va1eric otache
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Sef Birou Agricol,
Ing. AfIlipoie Luminita
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intocmit,
Ing. Susnia Gheorghe

