
Anexa nr.1D 

la nonnele metodologice 

- Formular-

NOTIFICARE PREEMPTORI 

1-u_d_e..,__u_l ....__.* '-B_A_C...__U ____________ ---iRegistrul de evidenţă 
Unitatea administrativ-teritorială (*) HELEGIU r. 74 din 30.03.2021 (*)

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare 
a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă domnului Neacşu Vasile , 
CNP/CIF .......................... (*), nr. înregistrare ................................... (**) în 
calitate de preemtori de rangul I având domiciliuVreşedinţa/sediul 
social/secundar în: localitatea Brătila , comuna Helegiu, str. . .. nr . . ... , bl. .. , sc. 
, et. , ap. , judeţul/sectorul Bacău, codul poştal .................... , e-mail 
..................... , tel. ...................... , Oferta de vânzare nr. 51 din data de 25.03.2021 
, depusă de Neacşu Elena privind terenul agricol situat în extravilan, în 
suprafaţă de 0.1166 (ha), nr. cadastral 60853, nr. carte funciară 60853, nr. Tarla 
58 nr. parcelă 2201/1/5, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 16 (lei)/mp , 
afişată la sediul Primăriei Helegiu , judeţul Bacau si pe site-ul ww. helegiu.ro. 

Primar, 
NICU CIPRIAN ENEA 



Anexa or.1D 

la normele metodologice 

- Formular -

NOTIFICARE PREEMPTORI 

r::.:u::..::d::..::
e�u:.:.I J..*.-J.=.B;:..:A�C.i..;:U

::..._. ____________ i'"'egistrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială (*) HELEGIU r. 74 din 30.03.2021 (*

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare 
a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă domnului Neacşu Laurenţiu , 
CNP/CIF .......................... (*), nr. înregistrare ................................... (**) în 
calitate de preemtori de rangul I având domiciliul/reşedinţa/sediul 
social/secundar în: localitatea Brătila , comuna Helegiu, str. ... nr. . ... , bl. .. , sc. 
, et. , ap. , judeţul/sectorul Bacău, codul poştal .................... , e-mail 
..................... , tel. ...................... , Oferta de vânzare nr. 51 din data de 25.03.2021 
, depusă de Neacşu Elena privind terenul agricol situat în extravilan, în 
suprafaţă de 0.1166 (ha), nr. cadastral 60853, nr. carte funciară 60853, nr. Tarla 
58 nr. parcelă 2201/1/5, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 16 (lei)/mp , 
afişată la sediul Primăriei Helegiu , judeţul Bacau si pe site-ul ww. helegiu.ro. 

Primar, 
NICU CIPRlAN ENEA 

Secretar ge9-eral al comunei Helegiu, 
SPIRIDON MARIANA 

) 



Anexa nr.1D 

la normele metodologice 

- Formular-

NOTIFICARE PREEMPTORI 

,_u_d_e�u_l�*�B_A_C�U_____________ egistrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială (*) HELEGIU r. 74 din 30.03.2021 (*)

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare 
a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă doamnei Roşu Laura , CNP/CIF 

(*) A • (**) A 1· d ........ ... ... ............ , nr. 1nreg1strare . .... ............... ............... m ca 1tate e 
preemtori de rangul I având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: 
localitatea Brătila , comuna Helegiu, str. ... nr .. ... , bl. .. , sc. , et. , ap. , 
judeţul/sectorul Bacău, codul poştal .................... , e-mail ..................... , tel. 
...................... , Oferta de vânzare nr. 51 din data de 25.03.2021 , depusă de 
Neacşu Elena privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.1166 
(ha), nr. cadastral 60853, nr. carte funciară 60853, nr. Tarla 58 nr. parcelă 
2201/1/5, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 16 (lei)/mp , afişată la sediul 
Primăriei Helegiu , judeţul Bacau si pe site-ul ww. helegiu.ro. 

Primar, 
NICU CIPRIAN ENEA 



Anexa nr. 1D 

la normele metodologice 

-Formular-

NOTIFICARE PREEMPTORI 

F-=u::....:d
:....::
e

..z.;;u::..:...l �*_,_;;;;_B.;,__;A...::.C....:
U

;__ ___________ _,. egistrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială (*) HELEGIU r. 75 din 30.03.2021 (*

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare 
a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă domnului Oprea Nicu , CNP/CIF 

(*) A • (**) A i· d ....................... ... , nr. mreg1strare ... ...... ........... ............... m ca 1tate e 
preemtori de rangul III având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: 
localitatea Unguri , comuna Unguri, str.. .. nr . . ... , bl. .. , se. , et. , ap. , 
judeţul/sectorul Buzău, codul poştal .................... , e-mail ..................... , tel. 
...................... , Oferta de vânzare nr. 51 din data de 25.03.2021 , depusă de 
Neacşu Elena privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.1166 
(ha), nr. cadastral 60853, nr. carte funciară 60853, nr. Tarla 58 nr. parcelă 
2201/1/5, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 16 (lei)/mp , afişată la sediul 
Primăriei Helegiu , judeţul Bacau si pe site-ul ww. helegiu.ro. 

Primar, 
NICU CIPRIAN ENEA 

Secretar general al comunei Helegiu, 
SPIRIDO MARIANA 



Anexa nr.1D 

la normele metodologice 

- Formular-

NOTIFICARE PREEMPTORI 

F-'u::...:d:....::
e

c.a..:u::..:..1....,,_*....L.;;;.B..:....:A...::.CJ...:U:,___ ___________ --r•egistrul de evidenţă 
Unitatea administrativ-teritorială (*) HELEGIU r. 75 din 30.03.2021 (*

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare 
a Legii nr. 268/200 I privind privatizarea societăţilor ce deţin în admirustrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă doamnei Dumitru Catrina 
CNP/CIF .......................... (*), nr. înregistrare ................................... (**) în 
calitate de preemtori de rangul III având domiciliul/reşedinţa/sediul 
social/secundar în: localitatea Ploieşti, str. Vestului nr.18 , bl. 102, se.A , et. 4 , 
ap.18 , judeţul/sectorul Prahova , codul poştal .................... , e-mail ..................... , 
tel. ...................... , Oferta de vânzare nr. 51 din data de 25.03.2021 , depusă de 
Neacşu Elena privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.1166 
(ha), nr. cadastral 60853, nr. carte funciară 60853, nr. Tarla 58 nr. parcelă 
2201/1/5, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 16 (lei)/mp , afişată la sediul 
Primăriei Helegiu , judeţul Bacau si pe site-ul ww. helegiu.ro. 

Primar, Secretar general al comunei Helegiu, 
NICU CIPRIAN ENEA SPffiIDON!Pv( 



Anexa nr. 1D 

la normele metodologice 

- Formular-

NOTIFICARE PREEMPTORJ 

,_u_d_e�u_l�*�B_A_C�U _____________ Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială (*) HELEGIU r. 75 din 30.03.2021 (*

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare 
a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă D.R.D.P. Iaşi - Secţia drumuri 
naţionale , CNP/CIF .......................... (*), nr. înregistrare .................................. . 
(* *) în calitate de preemtori de rangul III având domiciliul/reşedinţa/sediul 
social/secundar în: localitatea Iaşi , str. Şos. Naţională nr.23 , bl. . . .  , se . .. , et. .. , 
ap . ... , judeţul/sectorul Iaşi , codul poştal .................... , e-mail ..................... , tel. 
...................... , Oferta de vânzare nr. 51 din data de 25.03.2021 , depusă de 
Neacşu Elena privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.1166 
(ha), nr. cadastral 60853, nr. carte funciară 60853, nr. Tarla 58 nr. parcelă 
2201/1/5, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 16 (lei)/mp , afişată la sediul 
Primăriei Helegiu , judeţul Bacau si pe site-ul ww. helegiu.ro. 

Primar, 
NICU CIPRIAN ENEA 

Secretar general al comunei Helegiu, 
SPIRIDON�A



Anexa nr.1D 

la normele metodologice 

- Formular -

NOTIFICARE PREEMPTORI 

i=-:u=-=d=-=
e�u:..:..I ...J,..*--1..=.B:.:....:A.=Cl....:

U
::....._ ___________ ---l��egistrul de evidentă 

Unitatea administrativ-teritorială (*) HELEGIU r. 75 din 30.03.2021 (*

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare 
a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă Regia Naţională a Pădurilor 
ROMSIL V A CNP/CIF .......................... (*), nr. înregistrare 
................................... (**) în calitate de preemtori de rangul li având 
domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea Bucureşti , str. 
Petrecani nr.9 A , bl. . . .  , sc . .. , et. .. , ap . . . .  , judeţul/sectorul 2 , codul poştal 
.................... , e-mail ..................... , tel. ...................... , Oferta de vânzare nr. 51 
din data de 25.03.2021 , depusă de Neacşu Elena privind terenul agricol situat 
în extravilan, în suprafaţă de 0.1166 (ha), nr. cadastral 60853, nr. carte funciară 
60853, nr. Tarla 58 nr. parcelă 2201/1/5, categorie de folosinţă arabil, la preţul de 
16 (lei)/mp , afişată la sediul Primăriei Helegiu , judeţul Bacau si pe site-ul ww. 
helegiu.ro. 

Primar, 
NICU CIPRIAN ENEA 

' 


