
ANEXA 1BNr. Iv 'h  /  Û M V

O F E R T Ă
de vânzare teren

Subsemnatui/şubsem

judeţlil/sectorul

C^rcPi J  puŢi'H l
având adresa de comunicare în: localitatea ■Vi)

, bl. 
codul

nr.
y_

SC.
poşta/

et. ap.
email

_____________________________________f telefon___________________f/X  Z 0 & c
Vând teren agrippl situat în extravilan, în suprafaţă de j ______  (ha), la preţul de

O c c   ̂ l u S t t j u ' w J S j __________________________________________________________ (le i)( * *).
Condiţiile de vânzare (2) sunt următoarele:

Date privind identificarea terenului:

Specificare Informaţii privind amplasamentul terenului Categoria
de

Obs.

Comuna/
Judeţul

(*)
Supra
faţa
(ha)
(*)

Număr
cadastral

Număr de 
carte 

fundară
(**)

Număr 
tarla/ lot

Număr
parcelă

r**j
folosinţă 

(**3) '

Se
completează 
de către 
vânzător

Q xfitXţ
A *

ù/rf Ut

(
5T3S" % f l  ' ~ ? L>

' k

Verificat 
primărie (*4) > * > *

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penai, cu 
modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împuternicit, _
_______ CS \r f^y\ LzS

(numele şi prenumele în dar)

Data: ■ *- ’ ' ■ ’ M

*1) Se completează numele ş i prenumele proprietarului terenului.
*2) Se va completa în cifre şi Utere.
*3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991 republicata, cu modificările si 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.

\

NOTE:
- Câmpurile notate cu (* ) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
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ANEXA IC

Registrul de evidentă
Nr. l-'-i /  y f - 1

L I S T A
preem ptorUor în vederea exercitării dreptului de 

preem pţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă

Ca urmare a înregistrării Ofertei de vânzare nr.
fv ta  (i j  v  *> ; u i (W i o  i'-h iT

spuse de 
_ ,  în calitate de vânzător,

pe baza evidentelor deţinute ia nivelul primăriilor s i a informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost 
identificaţi a următorii preem ptori:

1. Preemtori de rang 1 : coproprietarii, rudele de gradul 1 , so ţii, rudeie s i afinii pana ia 
gradul 3 inclusiv.

Nr.
crt.

Nume ş i prenume persoană fizică/denumire persoană/ 
persoane juridică/ juridice, asociaţii ş i alte entităţi fără 
personalitate juridică, precum ş i persoane juridice care nu 
se înregistrează în registrul comerţului

Adresă domiciliu/ reşedinţă/ 
sediu

1.
r~2~ { i

3.
4.
5. -
6.

2. Preemtori de rang 2 : proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pom i, vita-de- 
i/ie, hamei, irigaţii exclusiv private si/sau arendaşii"

Nr.
Crt.

Nume ş i prenume persoană fizică/denumire persoană/ 
persoane juridică/ juridice, asociaţii ş i alte entităţi fără 
personalitate juridică, precum ş i persoane juridice care nu 
se înregistrează în registrul comerţului

Adresă domiciliu/ reşedinţă/ 
sediu

 ̂ \

i- 4 i .  j H i , .

3. Preemtori de rang 3 : proprietarii si/sau arendaşii terenurilor agricole vecine

N r:
Crt.

Nume ş i prenume persoană fizică/denumire persoană/ 
persoane juridică/ juridice, asociaţii ş i alte entităţi fără 
personalitate juridică, precum ş i persoane juridice care 
nu se înregistrează în registrul comerţului

Adresă domiciliu/ reşedinţă/ 
sediu

1.
2. ,

&
<



4. Preemtori de rang 4 : tinerii ferm ieri
Nr.
Crt.

Nume s i prenume persoana fizica/aite entitati fara 
personalitate ju rid ica , precum s i persoanele juridice care 
nu se înregistrează in registru! comerţului

Adresă domiciliu/ reşedinţă/ j  

sediu
------- ----------------------------

1________ _____________________ i

5. Preemtori de rang 5 : Academia de Stiinte Agricole s i Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" 
s i unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii s i industriei 
alimentare ______________________________

Nr.
Crt.

Denumire persoana/persoane juridica/juridice , asociaţii 
s i alte entitati fara personalitate juridica , precum s i 
persoanele juridice care nu se înregistrează in registrul 
comerţului

Adresă domiciliu/ reşedinţă/ 
sediu

L
2.

6. Preemtori de rang 6 :  persoane fizice cu domiciliul /reşedinţa situat/situata in unitatea 
administrativ-teritoriala sau in unităţile administrativ-teritoriale vecine

Nr.
Crt.

Nume ş i prenume persoană fizică/denumire persoană/ 
persoane juridică/ juridice, asociaţii ş i alte entităţi fără 
personalitate juridică, precum ş i persoane juridice care 
nu se înregistrează în registru! comerţului

Adresă domiciliu/ reşedinţă/ 
sediu

n  ~ 1
2

j

7. Preemtori de rang 7 : statul roman, prin Agenţia Domeniilor Statului

Nr.
Crt.

Denumire persoana/persoane juridica/juridice , asociaţii 
s i alte entitati fara personalitate juridica , precum s i 
persoanele juridice care nu se înregistrează in registrul 
comerţului

Adresă domiciliu/ reşedinţă/ 
sediu

1. t
2 . ■. . i7----------------------------------------------------------- TTŢT

i



ROMANIA ANEXA ID

JUDEŢUL CALARASI 

PRIMARIA COMUNEI ROSETI 

Nr. 116/13.04.2021

Notificare preemtori

In temeiul art. 6 alin. 6 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de 
reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin in administrare terenuri proprietate 
publica si privata a statului cu destinaţie agricola si înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 4 
cu modificările si completările ulterioare , prin prezenta se aduce la cunoştinţa 
BORDUSANU GEORGETA ;CNP/CIF/CUI (*) ,  nr. înregistrare (**), in calitate
de PREEMTOR , rang 1 , avand domiciliul/resedinta/sediul social/secundar in localitatea 
, str. , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , judetul/sectorul / , codul
postai , e-mail , tel.

oferta de vanzare nr. 102/07.04.2021, depusa de BARBU VASILE , BARBU PETRE , privind 
terenul agricol situat in extravilan , in suprafaţa de cota de 1/2 din 20000 (1 ha) , nr. 
cadastral 5535 , nr. carte funciara 5535 , nr. tarla 16/1 , nr. parcela 5 , categorie de 
folosinţa ARABIL, la preţul de 30000 (treizecimii) lei, afisata la sediul/site-ul Primăriei 
Comunei Roseti, judeţul Calarasi.

Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din. Registrul Comerţului sau cu
numărul din Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor.

Note:

Secretar General,

ia Tañase



ROMANIA ANEXA ID

JUDEŢUL CALARASI

PRIMARIA COMUNEI ROSETI

Nr. 118/13.04.2021

Notificare preemtori

In temeiul art. 6 alin. 6 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de 
reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin in administrare terenuri proprietate 
publica si privata a statului cu destinaţie agricola si înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 
cu modificările si completările ulterioare , prin prezenta se aduce la cunoştinţa 
BARBU LEON ,CNP/CIF/CUI (*) ,  nr. înregistrare (**), in calitate de
PREEMTOR , rang 3 , avand domiciliul/resedinta/sediul social/secundar in localitatea , 
str. , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , judetul/sectorul / , codul
postai , e-mail , tel.
/

oferta de vanzare nr. 102/07.04.2021, depusa de BARBU VASILE , BARBU PETRE , privind 
terenul agricol situat in extravilan , in suprafaţa de cota de 1/2 din 20000 (1 ha) , nr. 
cadastral 5535 , nr. carte funciara 5535 , nr. tarla 16/1 , nr. parcela 5 , categorie de 
folosinţa ARABIL, la preţul de 30000 (treizecimii) lei, afisata la sediul/site-ul Primăriei

/
Secretar General,

Note:

Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul dip Registrul Comerţului sau cu
numărul din Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor.



ROMANIA ANEXA ID

JUDEŢUL CALARASI 

PRIMĂRIA COMUNEI ROSETI 

Nr. 119/13.04.2021
A

Notificare preemtori

In temeiul art. 6 alin. 6 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de 
reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin in administrare terenuri proprietate 
publica si privata a statului cu destinaţie agricola si înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului ,̂ 
cu modificările si completările ulterioare , prin prezenta se aduce la cunoştinţa 
MANOLICA ION (most.) ,CNP/CIF/CUI (*) ,  nr. înregistrare (**), in calitate de
PREEMTOR , rang 3 , avand domiciliul/resedinta/sediul social/secundar in localitatea , 
str. , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , judetul/sectorul / , codul
postai , e-mail , tel.

oferta de vanzare nr. 102/07.04.2021, depusa de BARBU VASILE , BARBU PETRE , privind 
terenul agricol situat in extravilan , in suprafaţa de cota de 1/2 din 20000 (1 ha) , nr. 
cadastral 5535 , nr. carte funciara 5535 , nr. tarla 16/1 , nr. parcela 5 , categorie de 
folosinţa ARABIL, la preţul de 30000 (treizecimii) lei, afisata la sediul/site-ul Primăriei 
Comunei Roseti, judeţul Calarasi.

Primar,

Nicolae Rajnoveanu 

Note:

Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul dip Registrul Comerţului sau cu
numărul din Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor.



ROMANIA ANEXA ID

JUDEŢUL CALARASI 

PRIMARIA COMUNEI ROSETI 

Nr. 120/13.04.2021

Notificare preemtori

In temeiul art. 6 alin. 6 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de 
reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin in administrare terenuri proprietate 
publica si privata a statului cu destinaţie agricola si înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului * 
cu modificările si completările ulterioare , prin prezenta se aduce la cunoştinţa 
CHITU SIMION ,CNP/CIF/CUI (*) ,  nr. înregistrare (**), in calitate de
PREEMTOR , rang 3 , avand domiciliul/resedinta/sediul social/secundar in localitatea 
str. , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , judetul/sectorul / , codul
postai , e-mail , tel.

oferta de vanzare nr. 102/07.04.2021, depusa de BARBU VASILE , BARBU PETRE , privind 
terenul agricol situat in extravilan , in suprafaţa de cota de 1/2 din 20000 (1 ha) , nr. 
cadastral 5535 , nr. carte funciara 5535 , nr. tarla 16/1 , nr. parcela 5 , categorie de 
folosinţa ARABIL, la preţul de 30000 (treizecimii) lei, afisata la sediul/site-ul Primăriei 
Comunei Roseti, judeţul Calarasi.

/
Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din Registrul Comerţului sau cu
numărul din Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor.


