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Unitatea administrativ - teritorial ă TECUCI

LISTA
preemptorilor in vederea exercit ă rii dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de v ă
nzare 1n ordinea rangului de preferin ţă
Ca urmare a inregistr ării ofertei de vânzare depuse de d-na Dumitru Maria, dorniciliata
in Tecuci, str. Calugareni, nr. 3, in calitate de vânz ătoare, suprafata de 0,50 hateren
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Domiciliul/sediul
3. Proprietari vecini ai terenului a c ărui ofertă de vănzare - cump ărare a fost inregistrat
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1.Platon Daniel-Theodor
2. Cozma B.
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4. Statul romăn, reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului
Primar,
Catalin- Constantin Hurdubae
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