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ANEXA Nr. 1B 
la normele metodologice 

OFERTĂ  DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnatul/Subsemnatali, ......CALk.42-C14.e-.)) . j-.4-4-4  	, CNP 	 , • 
avănd adresa de comunicare in: loc,afitatea . .7-62.44A1, , sti 	 nr 	, 	., bl. . . . . . 
. . . ., sc  • 	, et 	, aP 	, judeţul/sectorul 	, codul poştal . . . 
	, e-mail 	, tel ... ...... , vănd teren agricp1,§iţyat 1n extravilan, ln suprafaţă  
de  I" P -s"L(fia), la preţul de (*). i P.o. o. . . . (lei) ettuf-14-"e'421" / 

Condiţfile de vănzarel)sunt următoarele- 
Date privind identificarea terenului 

Specificare 

Informaţii privind amplasamentul terenului _ 	. 
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Cunoscând că  falsul în dedaraţii sepedepseşte conform Legii nr. 286/2009 priVind Codul 
penal, cu modificările şi completărileulterioare, declar că  datele sunt reale, corecte şi complete. 

V" zătord uţernicit, 
efr 

(num0e şi prenumele în clar) 
Semnhuşt 

D"a'jt.a 	 

NOTE: 

- Câmpurile notate cu (*) suntobligatodu ,de completat. 
- Câmpurile notate cu (**) se completeal in cazul în care sunt cunoscute informaţiile. 



udetul GALATI 
1.1Jnitatea administrativ - teritorială TECUCI 

Registrul de evidenţă 
Nr.1129/6 din 7.01.2022 

Nume şi prenume persoană fizicălDenumire 
persoanalpersoane juridică/juridice, asociaţii şi alte entitAţi 

fară personalitate juridică, precum şi persoane juridice 
care nu se Inregistrează in registrul comerţului 

Nr. 
crt. 

Adresă 
domiciliu/reşedinţă/sediu 

LISTA 
preemptorilor in vederea exercitării dreptului de preemptiune asupra ofertei de vânzare în 

ordinea rangului de preferintă 

LISTA 
preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preemptiune asupra ofertei de vânzare In 

ordinea rangului de preferintă 

Ca urmare a inregistrărfi Ofertei de vânzare nr.1129/6/07.01.2022 depuse de catre CUCOANES 
LENUTA, in calitate de vâniAtor, pe baza evidenţelor deţinute la nivelul primărfilor şi a 
informaţiilor cuprinse in oferta de vânzare au fost identificaţi unnătorii preemptori: 

1. preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al 
treilea inclusiv 

2. preemptori de rang II: proprietarii investiţfilor agricole pentru culturile de pomi, viţă - de - vie, 
hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaşfi. In cazul în care pe terenurile supuse vânzării se 
afiă investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă - de - vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate 
la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor invesfiţri. 

Nume şi prenume persoană fizică/Denumire 
persoana/persoane juridica/juridice, asociaţii şi alte entităţi 

far'a personalitate juridică, precum şi persoane juridice 
care nu se inregistrează în registrul comerţului 

Nr. Adresă 
domicilitgreşedinţalsecliu 

G&A CAR QUICKWASH SRL 	 MUNTENI 

    

3. preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus 



r. 
crt. 

Denumire persoanălpersoane juridică/juridice, asociaţii şi Adresă alte enfirăţi fără personalitate juridică, precum şi persoane domiciliu/reşedinţălsediu juridice care nu se inregistrează registrul comerţului  

" 	 
PRIMAR 
Luctau-GrIgore (2Ş,T,AN 

Nurne şi prenume persoană fizică/Denumire 
'Nr. persoanălpersoane juridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi 

	
Adresă 

crt. fără personafitate juridică, precum şi persoane juridice 	domiciliu/reşedinţă/sediu 
care nu se inregistrează in registrul comerţului 

7. preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statutui 

L.S. Secretar primărie, 
Jr.George Lucian,B'ORSAN 

NOTĂ:  

Câmpurile notate eu (*) sunt obligatoriu de completat. 



ANEXA Nr. 1D 
la normele metodologice 

NOTIFICARE PREEMPTORI 

Judeţul (*) GALATI 
Unitatea administrativ - teritorială (*) TECUCI 

Registrul de evidenţă 
Nr. 1129/6/07.01.2022 

  

in temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării terenurilor agricole situate in extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea sociefăIllor ce deţin in administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului 
cu destinaţie agricolă şi Infiinţarea Agenţiei Domeniiior Statului, cu tnodificările şi completările 
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă: G&A CAR. QUICKWASH SRL, CNP/CIF 
42191143, nr. inregistrare J17/123/31.01.2020, In calitate de ARENDAS, având 
domiciliul/reşedinWsediul social/secundar in: localitatea MUNTENI, 
nr.7, bl 	 se 	, et 	 aP 	, judeţul/sectorul GALATI, e- 
mail 	, tel 	, Oferta de vânzare nr.1129107.01.2022, depusă de catre 
CUCOANES LENUTA, privind terenul agricol situat In extravilan, in suprafaţă de 0.10 (ha), nr. 
cadastral 115051, nr. carte funciară. 115051 nr. Tarla 86, Parcela 351/18, categorie de folosinţă 
V1E, la preţul de 1000(lei), afişată la sediullsite-ul primăriatecuci.ro, Primariei municipiului 
Tecuci, judeţul Galati. 

PRIMAR 
Lucian Grigore COST1N 

(numele şi prenumele/semnătura 

L.S. Secretar primărk, 
George Lucian BORSAN 

(numele şi prenurnele/semn~), 

NOTE: 

- Câmpurile notate cu (*)//sunt obligatoriu de completat. 
- Câmpurile notate cu (*t*) se comp1etea7ă. cu  numărul din registrul comerţului sau cu numărul 
din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat 1n lista preemptorilor. 


