
ANEXA 1C
la normele metodologice

Judetul GALATI Registrul de evidenta
Primaria IVESTI Nr. 557/1 din 14.01.2022

LISTA
preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemptiune

asupra ofertei de vanzare in ordinea rangului de preferinta
Ca urmarea inregistrarii ofertei de vanzare 557 din 14.01.2022 depuse de SEREA EMIL

impreuna cu SEREA ANETA,in calitate de vanzatori co-proprietari, pe baza informatiilor
cuprinse in oferta de vanzare au fost identificati urmatorii preemptori:

1. preemptori de rang |: coproprietarii, rudele de gradul |, sotii, rudele si afinii panala gradul al
treilea inclusiv

Nume si prenume persoana fizica/Denumire
Nr persoana/persoane juridica/juridice, asociatii
cr| si alte entitati fara personalitatejuridica,

precum si persoane juridice care nu se
inregistreaza in registrul comertului

Adresa domiciliu
resedinta/sediu

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

Nume si prenume persoana fizica/Denumire
N persoana/persoane juridica/juridice, asociatii

Bai
si alte entitati fara personalitate juridica,
precum si persoane juridice care nu se

inregistreazain registrul comertului

Adresa domiciliu
resedinta/sediu

3. preemptori de rang III: proprietarii si/sau arendasii terenurilor agricole vecine cu terenul supus
vanzarii, cu respectarea dispozitiilor prevazutela art. 4 alin. (2) si (4) din Legea nr. 17/2014, cu
modificarile si completarile ulterioare

Nume si prenume persoana fizica/Denumire
persoana/persoane juridica/juridice, asociatii

si alte entitati fara personalitate juridica,Nr (Adresa domiciliu
Ia precum si persoane juridice care nu se înainregistreaza in registrul comertului

1 NR. CAD 105463
2 NR. CAD 105465

4. preemptori de rang |V: tinerii fermieri
Nume si prenume persoana fizica/Denumire

Nripersoana/persoane juridica/juridice, asociatii Adresa domiciliu
crt| si alte entitati fara personalitate juridica,|resedinta/sediu

precum si persoane juridice care nu se



inregistreaza in registrul comertului

5. preemptori de rang V: Academia de Stiinte Agricolesi Silvice "Gheorghe lonescu-Sisesti" si
unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare,
organizate si reglementate prin Legeanr. 45/2009 privind organizarea si functionarea
Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe lonescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si institutiile de invatamantcu profil agricol, in scopul cumpararii
terenurilor agricole situate in extravilan cu destinatia strict necesara cercetarii agricole, aflate in
vecinatatea loturilor existente in patrimoniul acestora

6. preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/resedinta situat/situata in unitatile
administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau in unitatile administrativ-teritoriale vecine

Nume si prenume persoana fizica/Denumire
N persoana/persoane juridica/juridice, asociatii

pr si alte entitati fara personalitate juridica,
precum si persoane juridice care nu se

inregistreaza in registrul comertului

Adresa domiciliu
resedinta/sediu

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

Jo VS
/ PRIMAR . SECRETAR GENERAL
GheocaMaricel, Toma Zanfirica

)

COST

2ex. SĂ



OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul” SEREA EMIL, CNP 1550426170395, având adresa de comunicare în municipiul
Galati, str. Brailei nr. 212, Bl. C4, Sc. 1, Et. 2, Ap. 9, judeţul/sectorul Galati, codul poştal
800409, e-mail ........cecoeceeeee „tel.

Subsemnata” SEREA ANETA,CNP 2490723170425, având adresa de comunicare în municipiul
Galati, str. Brailei nr. 212, Bl. C4, Sc. 1, Et. 2, Ap. 9, judeţul/sectorul Galati, codul poştal
800409, e-mail .......e eee „tel.

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.09 ha,la preţul de (*) 1000(lei)

Condiţiile de vânzare” sunt următoarele: .....mme na naeenaeeeaee

Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului Categoria
Număr de de

Specificare Oraşul/Comu [Suprafaţa Număr
Carte ai iară folosinţă” |Observaţii

na/Judeţul  |(ha) cadastral
funciară

tarla/lot [parcelă

e) 0 mwSe
letează Apompetează| vesti|0.09|105464|105464|136/2|117|arabil

de către
vânzător.

Verificat ,

me|XC|X| XC|aaaprimărie )

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,

cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele suntreale, corecte şi complete.

Vânzător/Imputernicit,

COMAN VIOREL

Semnătura )

Data ..14.0l.3022- E aa aa


