r
ANEXA Nr. lB
la normele metodologice

(

(

t-\'h, B--1 ( �1 ·0�·.9-Gl�
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......, tel. ........., vând teren agricol situat în extravilan� în suprafaţă de.91 .�r.Q�..(ha), la preţul de(*)..�.0.0.9.. .(lei)
Condiţiile de vânzare22 sunt următoarele: .
Date privind identificarea terenului
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)Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt
reale, corecte şi complete.
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- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
2) Se va completa în cifre şi litere.
3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
4) Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.

Anexa nr. lC
la normele metodologice
LISTA
preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în
ordinea rangului de preferinţă
Judeţul /\(*)BACĂU
Unitatea administrativ-teritorială(*) HELEGIU

Registrul de evidenţă
Nr. 28 din 23.03.2021 (*)
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LISTA

-·

preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în
ordinea rangului de preferinţă
Ca urmare a înregistrării Ofertei de vânzare nr. 27/23.03.2021 depuse de Vrînceanu Maria , în
calitate de vânzător, pe baza evidenţelor deţinute la nivelul primăriilor şi a informaţiilor
cuprinse în oferta de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori:

1. preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al
treilea inclusiv
Nume şi prenume persoană fizică/Denumire persoană/persoane
Nr.juridică/juridice, asociaţii Şl alte entităţi fără personalitateAdresă
crt.juridică, precum şi persoane juridice care nu se înregistrează în domiciliu/reşedinţă/sediu
registrul comerţului
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2. preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie,
hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaşii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se
află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la
cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii.
r.
crt.
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egistrul comerţului
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3. preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenuril or agricol e vecine cu terenul
supus vânzării, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (4) din Legea nr.
17/2014, cu modificările şi completările ulterioare

urne şi prenume persoană fizică/Denumire persoană/persoan
r. ·uridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără personalitat dresă
crt. ·uridică, precum şi persoane juridice care nu se înregistrează î domicil iu/reşedinţă/sediu
e istrul comerţului
el eni, corn. Hel egiu,
1.
·udetul Bacău
ost. Def.Munteanu Iordache
2.

_ . preemptori de rang IV: tinerii fermieri

Nume şi prenume persoană fizică/alte entităţi fără personalitate
k\dresă
Nr.
juridică, precum şi persoane juridice care nu se înregistrează în
klomiciliu/reşedinţă/sediu
crt.
tregistrul comerţul ui
1.
2.

5. preemptori de rang V: Academia de Ş tiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi
unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silvicult urii şi industriei al imentare,
organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Academiei de Ş tiinţe Agricol e şi Sil vice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniil e agricul turii, silviculturii şi industriei alimentare, cu
modificăril e şi completările ulterioare, precum şi instituţiil e de învăţământ cu profil agricol, în
-copul cumpărării terenurilor agricole situat e în extravil an cu destinaţia strict necesară cercetării
agricole, aflate în vecinăt atea loturilor existente în patrimoniul acestora
Denumire persoană/persoane juridică/juridice, asociaţii şi alte
Adresă
Nr.
entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane juridice
domiciliu/reşedinţă/sediu
crt.
care nu se înregistrează în registrul comerţul ui
1.
2.
6. preemp tori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile
administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale
vecme
2

Nume şi prenume persoană fizică/Denumire persoană/persoane
Nr. uridică/juridice, asociaţii Şl alte entităţi fără personalitate!Adresă
crt. ·uridică, precum şi persoane juridice care nu se înregistrează îndomiciliu/reşedinţă/sediu
registrul comerţului
1.

�.

7. preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului
Denumire persoană/persoane juridică/juridice, asociaţii şi alte
Adresă
Nr.
entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane juridice
crt.
domiciliu/reşedinţă/sediu
care nu se înregistrează în registrul comerţului
1.
2.
Primar,
NICU CIPRIAN ENEA
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