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Vând teren agticol situat 'in extravilan, 1n
Conditfile de vânzare stmt urm ătoarele:

Date privind identificarea terenului

-.6.;?-.> (r .. 2(1:2,‘ 6.1.7'D, având a.dresa de cOmunicare In localitatea —
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67(ha), la preţul de.
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1Judeţul (*)GALATI

Registrul de evidenţă
Nr61,34,7

43,, ,0

lUnitatea administrativ - teritorial ă (*)TECUCI

ITP&

LISTA
preemptorilor In vederea exercit ă rli dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare in ordinea rangului de preferin ţă
Ca urmare a Inregistr ă rii ofertei de vânzare depuse de POPA DORINA, CNP-2620219400573 Loc. Brasov, str. Valea Cetatii , nr.18, si BUDA OLIMPIA, CNP-2670826044440,
cu domiciliul in Bucuresti, str. Berechet,nr. 6B. In calitate de vânz ă tori, pe baza informa ţiilor cuprinse In oferta de vânzare,pentru suprafata de 1,2426 ha teren arabil ,
au fost identifica ţi urm ătorii preemptori:
,X••1
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Nume ş i prenume persoan ă fizic ă/Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, asocia ţii ş i alte
entit ăţi fă ră personalitate juridic ă , precum ş i persoane juridice care nu se Inregistreaz ă în
registrul comer ţ ului

Adres ă domiciliu/re ş edinţă /sediu

1.
12.
3.

4.

r-

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

: SC NACFAN SRL

•Domiciliul/sediul
1TECUCI
.
3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rul ofert ă de vânzare - cump ă rare a fost Inregistrat ă
1. MANEA C..-TECUCI
2. STRATULAT I.- TECUCI
4. Statul român, reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului

Primar,
Catalin-Constantin Hurdubae

Secretar,
Jr.Valerica otache
Intocmit,

Sef Birou Agricol
Ing. Afilipoie Luminita

Ing. Ani • ara Iftimie
f

Cunoscând c ă falsulin declaraţii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modific ările si completă rile ulterioare,
declar c ă datele sunt reale, corecte şi complete.
Vânză tor/imp,d,

(numele şi pr
Senmătura....
Data

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile nota-te cu (**) se completează In cazul in care sunt cunoscute informa ţille.
ă (S.R.L., S.A.,
1) Se completeaz ă cu denumirea formei de orga.nizare, conform reglement ărilor legale, proprietar al terenului: societate comercial
S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperati -vă de credi-t/societate cooperativ ă/cooperativ ă agricolă/grup european de interes economic/societate
europeană/societate cooperativ ă enropeană sucursală/persoan ă fiZic ă autorizatăAntreprindere familial ăAntreprindere individual ă etc.
2) Se va completa In cifre şi litere.
3) Se completează categoria de foloSinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele
dacă
viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegeta ţie forestieră,

nu fac parte din arnenajamentele si1ice, păşimile îrnpă durite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozoote.hnice, amenajările piscicole şi de

imbunătăldri fimciare, drumul,ile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţfile de depozitare care servesc nevoilor produc ţiei
agricole ş i terenurile neproduCtive ea.re pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.
4) Se completeaz ă cu "X"rubric1e în care informa ţfile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, eviden ţele fiscale, evidenţele de stare
civilă, altele asemenea.
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Vând teren agricol situat in extravilan, In suprafa ţă
Condiţiile de vânzare surit urm ătoarele:

Date privind identificarea terenului

avănd adresa de comunicare 1n localitatea .
, ap. .4/V?,
, judeţul/ş,~. /3~4)(1, codik
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lUnitatea administrativ - teritorial ă (*)TECUCI

LISTA
preemptorilor în vederea exercit ă'rii dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de v ă nzare In ordinea rangului de preferin ţă
Ca urmare a Inregistr ă rii ofertei de vânzare depuse de POPA DORINA, CNP-2620219400573 Loc. Brasov, str. Valea Cetatii , nr.18, si BUDA OLIMPIA, CNP-2670826044440,
cu domiciliul in Bucuresti, str. Berechet,nr. 6B. In calitate de vânz ă tori, pe baza informa ţ illor cuprinse In oferta de vânzare,pentru suprafata de 0,3993 ha teren arabil ,
au fost identifica ţi urm ă torii preemptori:
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost Inregistrat ă
Nr. crt.

Nume ş i prenume persoan ă fizic ă/Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, asocia ţii ş i alte
entit ăţ i fă ră personalitate juridic ă, precum ş i persoane juridice care nu se Inregistreaz ă 1n
registrul comerţului
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Adres ă domiciliu/re şedin ţă/sediu
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2. Arenda ş al terenului a c ă rui ofert ă de vă nzare a fost inregistrat ă
Nume ş i prenume arenda ş

SC NACFAN SRL

Domiciliul/sediul

TECUCI

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofert ă de vă nzare - cump ă rare a fost Inregistrat ă
' 1. MANEA C. TECUCI
2. STRATULAT I.- TECUCI
-

4. Statul român, reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului

Secretar,
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Cunoscând c ă falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare,
declar c ă datele sunt reale, corecte şi complete.
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NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile no-tate cu (**) se completeaz ă ln cazul in care sunt cunoscute infonna ţille.
1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglement ărilor legale, proprietar al terenului: societate comercial ă
S.A.,
S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativ ă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate
europeană/societate cooperativ ă europeană sucursală/persoană fizică autorizatălintreprindere familial ătintreprindere individual ă etc.
2) Se va completain cifre şi litere.
3) Se completează categoria de folosin-ţă a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele
viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegeta ţie forestieră, dacă
nu fac parte din amenajamenţele silvice, păşunileimpădurite, cele ocupate cu construcţli şi instalaţii agrozootehnic,e, amenaj ările piscicole şi de
Imbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricol ă, platformele şi spaţlile de depozitare care servesc nevoilor produc ţiei
agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.
4) Se completează cu "X" rubricile 'in care informa ţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, eviden ţele fiscale, evidenţele de stare
civilă, altele asemenea.

