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Date privind identificarea terenului 3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în 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 vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice,
păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri
funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platfom1ele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor
producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă. 4) Se completează
cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare
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Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din documentele anexate să
fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. l 7/2014, cu modificările ulterioare, cu respectarea
dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte
conform Legii nr.28.6/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale,
corecte şi complete.

f

Vânzător/Împurecuicitr-

,

.C-n f1 :I/- ... · l/- j-p-0111, r �
�ţ�p;enumele m clar)

·····�f•;··········

Data...................

Vânzător/�

,
. fP,. A--<;'.,:(-(/ .... � .21-1-J, �

me m clar)
(Munfelei1 pr�
Semnătura (jl, :J;
..
.. .
.....
fi ..
).rl.. . G"t)".0<,0
• 9·
Data./�-·-

/4

O /JMI
f
/1-.
f..
pr; 111..WMi lee înn
Î cJ cl�ar

Vânzăto{�cit

/r;Q. I {j .(). f1.

rn'�!1el� ŞI
.
Semnătura �
j

'-1./,

I'

A

n;t; ·_ j,t.:_ ri:/.:_ ·. i.�?t?.

NOTE:

•

1. Câmpurile notate cu(*) sunt obligatoriu de completat.
2. Câmpurile notate cu(**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care
sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European(ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.
3. Câmpurile notate cu(*) se completează de către proprietar.
4. Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare a
calităţii de împuternicit.
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!Judeţul(*) BACAU
I Registrul de evidenţă
l�===================!Nr. 145 din 12.10.2020
Unitatea administrativ-teritorială(*) HELEGIU
LISTA
preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea
rangului de preferinţă

Ca urmare a înregistrării ofertei de vânzare depuse de GRIGORAŞ VALERIU, GANU
VIRONICA, PASCU ZINICA, GRIGORAŞ ROMICĂ în calitate de vânzător, pe baza informaţiilor
cuprinse în oferta de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori:
1. Coproprietari ai terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată

§

Nume şi prenume persoană fizică/Denumire
persoană/persoane juridică/juridice, asociaţii şi alte
. entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane
juridice care nu se înregistrează în registrul comerţului

Adresă domiciliu/reşedinţă/sediu

2. Arendaş al terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată
!Nume şi prenume arendaş
!Domiciliul/sediul
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3. Proprietari vecini ai terenului a cărui ofertă de vânzare-cumpărare a fost înregistrată
Nume şi prenume/denumire vecin

1 . Drug Costică
2. Ioniţă Nastasia

4. Statul român, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului
Primar,
NICU CIPRIAN ENEA
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L.S.

Secretar general al corn
MARIANA SPIRI

