Anexa nr.1D

la nonncle metodologice
- Formular NOTIFICARE PREEMPTORI

r-u_ d_e�u_l �*�B_A_C-U____________-1Registrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială(*) HELEGIU
r.101 din 29.04.2021

*

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 TINE�OR FERMIERII ,
CNP/CIF .......................... (*), nr. înregistrare ................................... (**) în
calitate de preemtori de rangul IV având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar ................... , str. ...... nr. ... , bl. ... , sc. .., et. .., ap. ... ,
judeţul/sectorul ......... , codul poştal ...................., e-mail ....................., tel.
......................, Oferta de vânzare nr. 97 din data de 26.04.2021 , depusă de
Postelnicu Maria, Ghineţ Aneta , Andrieş Ileana privind terenul agricol situat în
extravilan, în suprafaţă de 0.2509 (ha), nr. cadastral 61582, nr. carte funciară
61582, nr. Tarla 91/15 nr. parcelă 66,65, categorie de folosinţă arabil 0,1209, vie
O,13, la preţul de 2500 lei , afişată la sediul Primăriei Helegiu , judeţul Bacau si
pe site-ul ww. helegiu.ro.
Primar,
NICU CIPRIAN ENEA

<....

Secretar gen�l�l corffi}nei Helegiu,
SPIRIDON MARIANA

I

Anexa nr.1D
la normele metodologice
- Formular-

NOTIFICARE PREEMPTORI

1-u_d_e�u_l�* �B_A_C_U____________--iRegi strul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială (*) HELEGIU
Nr. I O I din 29.04.2021 (*)

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 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 moştenitorilor defunctului
Bîngălău Ion
CNP/CIF .......................... (*), nr. înregistrare
................................... (**) în calitate de preemtori de rangul III având
domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar ................... , str. ...... nr. . . . , bl.
... , sc. .., et. .., ap. ... , judeţul/sectorul .. ....... , codul poştal ...................., e-mail
....................., tel. ......................, Oferta de vânzare nr. 97 din data de 26.04.2021
, depusă de Postelnicu Maria, Ghineţ Aneta , Andrieş Ileana privind terenul
agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.2509 (ha), nr. cadastral 61582, nr.
carte funciară 61582, nr. Tarla 91/15 nr. parcelă 66,65, categorie de folosinţă
arabil 0,1209, vie 0,13, la preţul de 2500 lei , afişată la sediul Primăriei Helegiu ,
judeţul Bacau si pe site-ul ww. helegiu.ro.
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Primar,
NICU CIPRIAN ENEA
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Secretar general al
Helegiu,
SPIRIDON ··- -�A

Anexa nr.1D

la normele metodologice
- FormularNOTIFICARE PREEMPTORI

,_u_d_e�u_l-*�B_A_C_U______________ egistrul de evidenţă
Unitatea administrativ-teritorială(*) HELEGIU
r.101 din 29.04.2021 (*

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 moştenitorilor defunctului Paşcu
Ion , CNP/CIF .......................... (*), nr. înregistrare ................................... (**) în
calitate de preemtori de rangul III având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar .... ............... , str. ...... nr. ... , bl. ... , sc. .., et. .., ap. ... ,
judeţul/sectorul ......... , codul poştal .................... , e-mail ....................., tel.
......................, Oferta de vânzare nr. 97 din data de 26.04.2021 , depusă de
Postelnicu Maria, Ghineţ Aneta , Andrieş Ileana privind terenul agricol situat în
extravilan, în suprafaţă de 0.2509 (ha), nr. cadastral 61582, nr. carte funciară
61582, nr. Tarla 91/15 nr. parcelă 66,65, categorie de folosinţă arabil 0,1209, vie
O,13, la preţul de 2500 lei , afişată la sediul Primăriei Helegiu , judeţul Bacau si
pe site-ul ww. belegiu.ro.
Primar,
NICU CIPRIAN ENEA

Secretar ge1'ra�al �ne]Helegiu,
SPIRIDON�A

J

