
LISTA 
preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemptiune asupra ofertei de vanzare in 

ordinea rangului de preferinta. 

Judetul GALATI 	 Registrul de evidenta. 
Unitatea administrativ - teritoriala TECUCI 

	Nr. 31702/34/15.06.2022 

LISTA 
preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemptiune asupra ofertei de vanzare in 

ordinea rangului de preferinta 

Ca urmare a inregistrarii Ofertei de vanzare nr.31702/15.06.2022 depuse de ARION MIHAI., 
In calitate de vanzator, pe baza evidentelor detinute la nivelul primariilor i a informatiilor 
cuprinse in oferta de vanzare au fost identificati urmatorii preemptori: 

1. preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, sotii, rudele i afinii 'Ana la gradul al 
treilea inclusiv 

Nume i prenume persoana fizica/Denumire 
Nr. persoana/persoane juridica/juridice, asociatii §i alte entitati 

	
Adresa 

cit rard personalitate juridica, precum §i persoane juridice care 	domiciliu/rewdinta/sediu 
nu se inregistreazã in registrul comertului 

1.  
2.  

2. preemptori de rang II: proprietarii investitiilor agricole pentru culturile de pomi, vita - de - vie, 
hamei, irigatii exclusiv private i/sau arenda§ii. In cazul in care pe terenurile supuse vanzarii se 
afla investitii agricole pentru culturile de pomi, vita.  - de - vie, hamei §i pentru irigatii, prioritate 
la cumpararea acestor terenuri au proprietarii acestor investitii. 

Nume §i prenume persoana fizica/Denumire 
Nr. persoana/persoane juridica/juridice, asociatii i alte entitati 	 Adresa 
cit fara personal itate juridica, precum i persoane juridice care 	domiciliu/rqedinta/sediu 

nu se inregistreaza in registrul comertului 
DIACONU VASILICA II 



3. preemptori de rang 111: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole 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 

Nume şi prenume persoană  fizică/Denumire 
Nr 	persoană!persoane juridică!juridice, asociaţii şi alte entităţ t 	 Adresă  
crt. fără  personalitate j uridică, precum şi persoane juridice care 	domiciliu/reşedinţă!sediu 

nu se înregistrează  în registrul comerţului 

4. preemptori de rang IV: tinerii fermieri 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume persoană  fizică!alte entităţi fără  
personalitate juridică, precum şi persoane juridice care nu 

se înregistrează  în registrul comerţului 

Adresă  
domici liu/reşedinţă!sediu 

 

5. preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu - Şişeşti ş i 
unităţile de cercetare - dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, 
organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu - Şişeşti şi a sistemului de cercetare - 
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările ş i 
completările ulterioare, precum şi instituţiile de învăţământ cu profil agricol, în scopul 
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinaţia strict necesară  cercetării 
agricole, afate în vecinătatea Ioturilor existente în patrimoniul acestora 

N 	
Denumire persoană!persoanejuridică!juridice, asociaţii ş i 
alte entităţi fără  personalitate juridică, precum şi persoane 

• juridice care nu se înregistrează  în registrul comerţului 

1.  

2. - 

Adresă  
dom ici 1 iu/reşedi nţă!sedi u 

6. preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată  în unităţ ile 
administrativ - teritoriale unde este amplasat terenul sau în unităţile administrativ - teritoriale 
vecine 

Nume şi prenume persoană  fizică!Denumire 
Nr. persoană!persoanejuridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi 	 Adresă  
crt fără  personalitatejuridică, precum şi persoanejuridice care 	domiciliu/reşedinţă!sediu 

nu se înregistrează  în registrul comerţului 



1. - 

7. preemptori de rang VII: statul roman, prin Agentia Domeniilor Statului 

N 	Denumire persoand/persoane juridica/juridice, asociatii r.  alte entitati fara personalitate juridica, precum i persoane 

1. - 
2. .- 

Primar,, 
Lucia7ggi-iga&CPSTIN 

crt. juridice care nu se inregistreazä in registrul comertului 

Adresa 
domiciliu/rqedinta/sediu 

L.S. seqx4t4r1,jamoarie, 
Jr.George'tilioian florslin 

NOTA:  

Campurile notate cu 	sunt obligatoriu de completat. 



MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMARIE 

Nr 	  

Ziva 4_5-Una C11) A u ANEXA Nr. 1B 
la normele metodologice 

OFERTA DE VANZARE TEREN 

Subsemnatul Anion Mihai CNP 	 avand adresa de comunicare in: localitatea . 
Tecuci str. 	 judetul/sectorul Galati., codul 
postal 805300 ., e-mail - ., tel. 	 ., valid teren agricol situate in extravilan, in 
suprafatd de.0,0564 (ha), la pretul de (*)1500(omiesicincisute)lei 

Conditiile de vanzarel/  sunt urmatoarele: 
Date privind identificarea terenului 

Specificare 

Informatii privind amplasamentul terenului 
Categoria 

de 
folosinta 

(**) 

b...D 0 servatii Orasul/Comuna/ 
Judetul 

(*) 

Supraf 
ata 
(ha) 

(*) 

Numar 
cadastral 
(**) 

Nun& 
de carte 
funciard 
(**) 

Numar 
tarla 
/lot 
(**) 

Numar 
narcela 
1" (**) 

k 

Se 
completeaza 
de catre 
vanzator. 

Tecuci 
jud.Galati 

0,0564 116298 116298 154 879/58 vii 

Verificat 
primariel) )C 

Cunoscand cä falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificarile i completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. 

Vanzeitor/impatuffir-eri, 
• • • •• /.11 Mar) -f/-1 (nu 1 	 cl  
Semnatura 

L.S. 
Data 	 

NOTE: 

- Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- Campurile notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. 



ANEXA Nr. 1D 
la normele metodologice 

NOTIFICARE PREEMPTORI 

     

,Judetul (*) GALATI 
lUnitatea administrativ - teritoriala (*) TECUCI 

Registrul de evidenta 
Nr.31729 din 15.06.2022 
	 1341 	 

   

In temeiul art. 6 aim. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a 
vanzArii terenurilor agricole situate in extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri proprietate publica i privata a statului 
cu destinatie agricold i infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile i completarile 
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunotinta domnului DIACONU VASILICA LAURENTIU 
II in calitate de PREEMPTOR RANG II-arendas, avand domiciliul/rqedinta/sediul 
social/secundar in: Tecuci 	 . Tecuci, jud. Galati, Oferta de vanzare 
nr.31702 din data de 15.06.2022, depusa de ARION MIHAI, privind terenul agricol situat in 
extravilan, in suprafata de 0.0564 ha, nr. cadastral 116298 , nr. carte funciard 116298 nr. 
tarla.154 nr. parcela 879/58 , categorie de folosinta VII., la pretul de 1500 lei(omiecincisute), 
afiptã la sediul/site-ul primariatecuci.ro  ,Primariei municipiului Tecuci., judetul Galati. 

Primar, 
Lucian Grigopt-VOSTIN 
(numele i nidiumele/selmatura: 
L.S. SecretlOkliria* R 
George Luc kiM Borsan 

(numele i prenunIWinnatura) 

NOTE: 

- Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- Campurile notate cu (**) se completeaza cu numarul din registrul comertului sau cu numarul 
din Registrul asociatiilor i fundatiilor. 
- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor mentionat in lista preemptorilor. 


