
Anexa nr. ID

la normele metodologice

- Formular -

NOTIFICARE PREEMPTORI

Judeţu l (*)BAC[U Registrul de evidenţă
Unitatea adm in istra tiv -terito ria lă  (*) HELEGIU Nr. 112 din 7.07.2022 (*)

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 Popa Maria, CNP/CIF
.........................  (*), nr. înregistrare ..................................  (**) în calitate de
preemtori de rangul III având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar Helegiu
, str.........nr. ..., bl. ..., se. .., et. .., ap. ..., judeţul/sectorul Bacău, codul poştal
................... , e-mail.................... , tel........................, Oferta de vânzare nr. 109
din data de 7.07.2022 , depusă de Creţu Neculai şi Creţu Rodica privind terenul 
agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.3 (ha), nr. cadastral 61865, nr. carte 
funciară 61865 , nr. Tarla 81 nr. parcelă 2763/94 categorie de folosinţă arabil la 
preţul de 1500 le i , afişată la sediul Primăriei Helegiu , judeţul Bacau si pe site- 
ul ww. helegiu.ro.

Primar,
NICU CIPRIAN ENEA

Secretar general al comunei Helegiu, 
SPIRIDON MARIANA

/
/' ,



Anexa nr. 1D

la normele metodologice

NOTIFICARE PREEMPTORI

- Formular -

Judeţu l (*)BAC[U Registrul de evidenţă
Unitatea adm in istra tiv -terito ria lă  (*) HELEGIU Nr. 112 din 7.07.2022 (*)

în temeiul art. 6 alin. 16) 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 Grigoraş Vasile,
CNP/CIF .........................  (*), nr. înregistrare ............. ..................... (**) în
calitate de preemtori de rangul III având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar Helegiu , str..........  nr. ..., bl. ..., sc. .., et. .., ap. ...,
judeţul/sectorul Bacău, codul poştal ................... , e-mail .................... , tel.
..................... , Oferta de vânzare nr. 109 din data de 7.07.2022 , depusă de Creţu
Neculai şi Creţu Rodica privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă 
de 0.3 (ha), nr. cadastral 61865, nr. carte funciară 61865 , nr. Tarla 81 nr. parcelă 
2763/94 categorie de folosinţă arabil la preţul de 1500 lei , afişată la sediul 
Primăriei Helegiu , judeţul Bacau si pe site-ul ww. helegiu.ro.



Anexa nr. 1D

la normele metodologice

NOTIFICARE PREEMPTORI

- Formular -

Judeţu l (*)BAC[U Registrul de evidenţă
Unitatea adm in istra tiv -teritona lă  (*) HELEGIU Nr.112 din 7.07.2022 (*)

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 Momanu Neculai ,
CNP/CIF .........................  (*), nr. înregistrare ..................................  (**) în
calitate de preemtori de rangul III având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar Helegiu , str..........  nr. ..., bl. ..., se. .., et. .., ap. ...,
judeţul/sectorul Bacău, codul poştal ................... , e-mail .................... , tel.
..................... , Oferta de vânzare nr. 109 din data de 7.07.2022 , depusă de Creţu
Neculai şi Creţu Rodica privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă 
de 0.3 (ha), nr. cadastral 61865, nr. carte funciară 61865 , nr. Tarla 81 nr. parcelă 
2763/94 categorie de folosinţă arabil la preţul de 1500 lei , afişată la sediul 
Primăriei Helegiu , judeţul Bacau si pe site-ul ww. helegiu.ro.

♦



Anexa nr. 1D

la normele metodologice

NOTIFICARE PREEMPTORI

- Formular -

Judeţu l (*)BAC[U Registrul de evidenţă
Unitatea adm in istra tiv -te rito ria lă  (*) HELEGIU Nr.112 din 7.07.2022 (*)

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 SC AGRICULTORUL SRL ,
CNP/CIF .........................  (*), nr. înregistrare ..................................  (**) în
calitate de preemtori de rangul II având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar Bârsăneşti , str..........  nr. ..., bl. ..., se. .., et. .., ap. ...,
judeţul/sectorul Bacău, codul poştal ................... , e-mail .................... , tel.
..................... , Oferta de vânzare nr. 109 din data de 7.07.2022 , depusă de Creţu
Neculai şi Creţu Rodica privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă 
de 0.3 (ha), nr. cadastral 61865, nr. carte funciară 61865 , nr. Tarla 81 nr. parcelă 
2763/94 categorie de folosinţă arabil la preţul de 1500 lei , afişată la sediul

♦



Anexa nr. 1D

la normele metodologice

NOTIFICARE PREEMPTORI

- Formular -

Judeţu l (*)BAC[U Registrul de evidenţă
Unitatea adm in istra tiv -terito ria lă  (*) HELEGIU Nr.112 din 7.07.2022 (*)

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 TINERILOR FERMIERI ,
CNP/CIF .........................  (*), nr. înregistrare ..................................  (**) în
calitate de preemtori de rangul IV având domiciliul/reşedinţa/sediul
social/secundar Bârsăneşti , str..........  nr. ..., bl. sc. .., et. .., ap. ...,
judeţul/sectorul Bacău, codul poştal ................... , e-mail .................... , tel.
..................... , Oferta de vânzare nr. 109 din data de 7.07.2022 , depusă de Creţu
Neculai şi Creţu Rodica privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă 
de 0.3 (ha), nr. cadastral 61865, nr. carte funciară 61865 , nr. Tarla 81 nr. parcelă 
2763/94 categorie de folosinţă arabil la preţul de 1500 lei , afişată la sediul 
Primăriei Helegiu , judeţul Bacau si pe site-ul ww. helegiu.ro.


