ANSXA Nr. tC
la normele metodologice
ttSTĂ
preptz.1or in vadereà QxQrcitarii dreptului de preemptiune asupra
ortei de vanzare in ordinQa rangului de preferinta

LISTA
pceezptori1or in vederea exercitani dreptului de preemptiune asupra ofertei
de vapzare tn crdinea rangului de preferinta

I14

urnaro a inreg:.strarii Oertei cie vanzarc nr. 1/02.9.2022 depuse de STĂNESC!3
CEÂ CORLIU pontru VADAN TRANDAFIR MARILNA, in ta1itate de vnzator, pe baza
detinute la nive
primrii1or ş i a infor t.ii)cr cuptne in oferta
vat,z.rt. !W 1ost identtficati urinatorii preetptori:
s. prnemptori de rang I: coproprietan rudele de graduJ. L zotii, rudele si
aEin pana la gradul al troilea inclus:v

.,

-.,.
, ..

2. preemptori dQ ranq II propnqtarii investitiilor agricolQ pentru cultur-ilIA
de pmJ. vitj-d-vie, hainei, irigatii exc1uiv private si/sau arendasi. tn
- cazul in care pe tarenurllQ supuse vanzarii ààe afla investitis agrico1€
partru u)turi1 ce pou.t. ;.ade-vie, haaet s: pentru iriat..i, priorit.
la cunpararoa acastr Loren..ri au proprietarii acostor Snvestitii.

___----.-

--_____
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T : pcopriet.rii s./sau arendasi terenurilcr agricoie
tiIi
pus - ana.i. Cu rara dispozitiilor prevazute la art. 4
(4) -lin Loga nr. 11/2014, cu modificarile si completarile u1teriar.
alin. (2)
d

L)J

:. .......•

M.F. EMANOIL (R. ILIE
.

C1ORANI

mtori. de rang IV: tr.erii. fermten

5. preeaptori de rang V Acacea de Sti.inte kicoie si Silvice Ghacrgha
.Trnescu-Sjsfl si unil:atile de cercetare-dezvoltare ctin domeniile agricultu.rii,
.viculturii ..t industrie& a1mentre, Qcganizate Si reglenientate prin iegea nr.
45i2OO9 privind organn,rea si ftisictonarea Academtea de Stiante Agricole si
i1vicQ horghe Ioa
-Sasti si a sistomului dQ oerctarQ- de2tO1tre cir
ienii.Ie agracuiurn, si1vicu1turi si industriei alimantare, cu mcdificarile s
t!te
It- ,
Si irstit ne de inva -.amar.t cu profil agricoi.
n 4cnu1 cumpararii terenurilcr agriccle situate in extravilan Cu destinatia
tr ct necesara cercetarii agrzoole, aflate in vecinatatea loturilor existente in
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AcAD1vllA 1)l Ş ll1N ŢI AGRlCOl
GHEORGF!E IONESCU SISE ŞTI

rt ţ

Şi SILNICE Bucureşti, Sector 1,,
B-dul Mr şti, Nr.61

de cag V1: perso.ne tL:ce c.: d1
ţ resudina s.tuat/stwtt
.rati-ter tvriale wtde este aAiplanat ternu1 sau in unia1e

irttcati1ezritoria1e

:
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roman, pt.ir. Jgent.a Dcen3i1or $tt.i1ui
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Ac ţ ia t)omwiiil or tatului
-

.r

.

Ploieşti. B-dul Republicii
p2-4mhova

i

ANXA Nr. 1C
la normele metodologice
LISTA
preempLonlor in verea exercitarii dreptuiui di preemptiune asupra
ofertei c3e vanzare in ordinea rarigului de preferinta

L.rSTA
in vadraa c2.rcitarii crQptului dG prGQmptlune asupra oferte

de vanzare in ordinea rangului de preferinta
.rtrar:i Cfert:ei d vanzare nr. /0.0.2022 depuse de STESCT
caitate de
nLru NIcOLSSCU STLk MSLNELa,
»r
pe a?.a evdente1or derr,.tz La nivelul printn1or st a
cuprinse ir. ofera de vanzare au osL icţentificati urmatorii

jrrepcon de ran I opropnetarn, rudele de gradui t, sotii, rudele si
ttnai pan 1a grau1 al triea inlusiv

prnnpLori de rang II proprietarli investitiilor agricole pentru culturile
te pcmt, jtta-de-vie, haL.ea, arigatia exclusav private si/sau arQndasl2 Xn
cazi in care p erenure supuse vanzarii se afla investitii agricoia
per.trit (l.ursL de pomi vita-de-vie, namei ss pentru ingatia, prioritte
•..t c.tPatarraaci:or t.nenuri au propraataras acestor investitai.

_

_
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__---

rr,tc)t.crs d: anct Lr.: toprinar1i sisu arendasj.a terenutflor agriccle
uui van;:r:..i., cu ro-t.,rea dispozstialor prvtzuta la ar. •
crenu
e
alin. (2) n (4) din i,tigea nr. 17/2014, zu t.odifiat.i.1 si compietarile u1tr1oa.
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PLOIE ŞTI
CIORANI

.:.

J

7

c ri; IV: ti::

ferner.

.
i

•.

•

•

.

. ..

.t

(•!

ccn de ang V; Acaema dt, Stiinte Agricole si Si1v.ce Gheorghe
-Sssti si nitat11 cle cercetare-dQzC1tar din doenit1e agricu1tari,
dust.ta..cont.re, orgaiintt s. rGg1ezntaz.e prin Legea nr.
Stiintc Agrie1e si
.;2oo9 pncl or nirea si flinction,% r Q zt Acidm.t
hecrgh Iones c u-$ 2. se j till si a sistemu1u de cercetare- dezvoltre din
1. !
cricHJ.turn, silvicuturi si industrtei aiitentare, c.0 moditcri1e s i
n ituti.ile de invtamart cu profti agncct.
tetioare, rwu .
3cepul cuprazii terenri1ot agricele situate in extavi1an cu destinatia
.rtct nes.tra crcetarn a9rlcoie F afLate n vectnatatea loti.cilor existente .n
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Bucureşti, Sector 1,

ADEMIA DE ŞTHN ŢE AGRICOLE şI SJLVI4
EORGHE IONESCIJ SISESTI

3-dul Mărăşti, Nr.61

VI: persoane fizice cu dorntci1i.il/reseinta situat/situat
ntc:trativ-t€rtorLa1e unde e,te anp1ast ternu1 sau in unitat.1
tora.Le vecinc,

1rJ. e ran
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Ploieşti. B-dul Republicii
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Agenţia Domenilor Statului
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»XA Nr. IC
la nornele nietodo1ocnc
L ISTA
preamptorilor in vederea exerci tarii dreptulus de preemptiune asupra
ofertei dc, van,are in ordinea rangului de preferinta

prmptori1or in vederea exrci tarii dreptului de preeptstsne asupra ofertei
de v3nzare tri ordinea rangului de prefersnta
.
rs C,ei de vanzare ar. 3/02.09.2022 depus de STNESC(J
CNLtU peritru NICOLESCLI SflL.A MARINELA,
in calitate de
ptern:ci.t pe bza evcntelor detsrutr
n±velut primrii1or fl a
cupnnse in oeza de aar.0 ft -;cipntif2.cati urtatorii

preemptari cle ranc t: coproprietarit, rudeie de gradul I, sotii, rudele si
1
±1 ai trG.i1a ncisi;
,.-..

2. prernpor!. de rn 11- prcpritarii ivesttiiior agricole pentru culturile

dQ
vita-dt-ne, han, irsgatii e?ccluslv private si/sau arendasii.
cazul in care pe t.erenurale supuse varszarii se afla investitii agricole
ptntru cultursle cc poxi, v1a-de-vie, hamei si pentru irigatii, prioritat.
la cupararea ace&or taZenuti at propnearii acsstor investitii.
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C1ORANI
......-.-

tptoi cio ranc V tiivni €ernt:i.eri

L. preamptori de rang V: Academia de Stiinte Agricole si Silvice Ckearghe
-Ssc•n s unitatile de cercetare-de?oltare din domeniile agriculturii,
ctdturi si sndustnai ali&nentare, orgar&2ace si reglementate ptir tegea nr.
45/2009 prinnd organizarea si functionarea Acadeiaiei de StiintQ AgricOlQ s i
C3
Chcghe tonescL - S1sesti si a ş istemuiui ao cercetare- dezvoltare din
agriciL,rii, silvc:1turii si industrii a1izuntare, cu nodificarile si
.neaciJ.e 1erioar, precum si insti
ii1e de invatamant ou profil agricoi.
cuparri. terenurilor agricole situate in extravilan cu destSnatia
ara cercetari i agrtcoie, aflate in vocinatate^ loturilor existente j.n
-
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BucureştL Sector 1,
-dul Mărăşti, Nr.61

I poane fiice cu
ic1iu1/resedinta situat./situata
strativ-tritoria1e nde est ampLasat terenul sau in unitat±ie
veine
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MODEL

LISTA

preemptorilor în vederea exercităxii dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare tn
ordinea rangului de preferin ţă
Judeţ W () Prahova
Unitatea administrativ-teritorial ă (*) Ciorani

tegistru1 de eviden ţă Nr.i

L... dinC.Q,2(*)

LISTA
preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în
ordinea rangului de prefeiin ţă
Ca urmare a înregistrăiii Ofertei de vânzare nr. 4 102.09.2022 depuse de domnul St ănescu
Mircea Comeliu pentru doamna Nicolescu Stela Marinela, în calitate de împuternicit, pe baza
evidenţelor deţinute Ja nivelul primăriilor şi a informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost
identificaţi următorii preemptori:
1. preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul 1, so ţii, rudele şi afinii pân ă la gradul al
treitea inclusiv
NJume şi prenume persoană fizică/Denumire persoanălpersoane
îuridică/iuridice, asocia ţii şi alte entităţi fără personalitate juridică,
*. precum şi persoane juridice care nu se înregistreaz ă în registrul
rt. comenului

Adresă
iomiciliu/reşedinţă/sediu

2. preeinptori de rang 11: proprietarii investi ţiilor agricole pentru culturile de pomi, vi ţă-de-vie,
hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaşii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se
află investiţii agricole pentru culturile de pomi, vi ţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la
cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investi ţii.

- ume şi prenume persoan ă fizicWDenumire persoan ălpersoane
uridică/juiidice, asociaţii şi alte entităţi fără personalitate juridică,
Jr. recum şi persoane juridice care nu se înregistreaz ă în registnil
rt. omerţu1ui

kdresă
1omiciliulreşedinţă/sediu

3. preemptori de rang JII: proprietarii şilsau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul
supus vânzării, cu respectarea dispozi ţiilor prev ăzute la art. 4 alin. (2) ş (4) din Leca nr.
l 7/20 l 4. cu modiflcările şi completările ulterioare

MODEL

Jume şi prenume persoan ă fizică/Denumire persoan ă/persoane
uridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără personalitate juridică,
Z.Jr. recum şi persoane juridice care nu se înregislreaz ă în registrul
rt. »merţului
1.
UDOR GHE GHEORGHITA
2. iITU MARIANA s1 RADU ATENA
3HITA FLORENTIN

dresă
iomiciliu/reşedinţă/sediu
IORANI
IORÂN1
IgIORANI

ţ.

CIORANI

-

I TUDOR GHE GHEORGHIŢĂ SERVICII AGRICOLB

4. vreemDtori de ran IV: tinerii fermieri
hime şi prenume persoan ă fizică/alte entităţi fără personalitate
4r. uridică, precum şi persoane juridice care nu se înregistreaz ă în
rt. egistrul comerţului
-

Adresà
omiciliu/reşedinţă/sediu

5. preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe lonescu-Şişeşti şi
unităţile de ccrcetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare,
organizate şi reglementate prin LeQca iir. 45/2009 privind organizarea şi fincţionarea
Âcademiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe !onescu- Şişeşti şi a sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de tnvăţământ cu profil agricol, în
scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu dcstina ţia strict necesară
cercetării agricole, afate în vecin ătatea loturilor existente în patrimoniul acestora
)enumire persoan ă/persoane juridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi
Jr. ără personalitatejuridică, precum şi persoanejuridice care nu se
Uresà
înregisùmzà
în
registrul
comer
iomiciliu/reşedinţă/sediu
rt.
ţului
3ucureşti, sector l ,B-dul
1ărăşti,nr. 61
l. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu- Şişeşti
2.
-

6. preemptori de rang V1: persoane fizice cu domiciliul/re şedinţa situat/situată în unităţile
administrativ-teritoriale unde este aniplasat terenul sau în unit ăţile administrativ-teritoriale
vecine
.hime şi prenume persoan ă fizicătDcnumire persoan ă/persoane
uridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără personalitatejuridic ă,
\dresă
.Jr. recum şi persoanejuridice care nu se înregistrcaz ă în rcgistrul
orniciliuJreşcdin ţă/scdiu
rt. »merţului
-

MODEL
7. preemptori de rang V1!: statul român, prin Agen ţia Domeniilor Statului

Denumire persoan ălpersoanejuridică!juridice, asocia ţii şi alte
Nr. entitàli fără personalitatejuridica, precum şi persoancjuridice care
rt. lu se înregistrcază în registrul comerţului
-

1.
z.

Agenlia Domeniilor Statului

Primar,

voIcu MARIN

kdresă
omici1iulre şcdinţă/sediu
Ploieşti, 13-dul Repub!icii,
ir.2-4, Prahova

Secretar General,
NNA MIRICĂ

NOTĂ :Cmpurile notatc cu (*) sunt obligatoriu de comp!etat.Ancxa nr. ID !a normele
metodologice

/
MODEL

LISTA

preemptorilor în vederea exercit ării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în
ordinea rangului de preferin ţă
Judeţut 4(*) Prahova
Unitatea administrativ-teritorial ă (*)Ciorani

Lgistrui de evidenţă Nr.1t.l....din

LISTA
preemptorilor în vederea exercit ării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în
ordinea rangului de preferin ţă
Ca urmare a înregistrării Ofertei de vânzare nr. 5 /02.09.2022 depuse de domnul Stanescu
Mircea Comeliu pentru doamna Nicolescu Steia Marinela, în calitate de împuternicit, pe baza
evidenţeior deţinute la nivelul primăriilor şi a infomiaţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost
identificaţi următorii preemptori:
1. preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul 1, so ţii, rudele şi afinii până la gradul al
treilea inclusiv
ume şi prenume persoan ă fizică/Denumire persoan ă/persoane
uridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi Pârà personalitate juridic ă,
r. precum şi persoane juridice care nu se înregistreaz ă în registrul
rt. comertului

Adresà
iomiciliulreşedinţă/sediu

2.

2. preemptori de rang 11: proprietarii investi ţiilor agricolc pentru culturile de pomi, vi ţă-de-vie,
hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaşii. tn cazul în care pe terenurile supuse vânz ării se
află investiţii agricole pentru culturile de pomi, vi ţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la
cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investi ţii.

- N4ume
şi prenume persoan ă fizică/Dcnumire persoan ă/persoane
uridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fră personalitate juridică,
NJr. )recum şi persoanejuridice care nu se înregistreaz ă în registrul
rt. omerţului

Adresà
iomiciliu/reşedinţă/sediu

,
3. preemptori de rang HI: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul
supus vânzării, cu respcctarea dispozi ţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (4) din Leci nr.
1 7/20, cu modific ările şi completările utterio&e

J

/
/

MODEL

-

1ume şi prenume persoană fizică!Denumire persoan ă/persoane
iuridicătjuridice, asociaţii şi alte entităţi fră personalitate juridică,
t ,recum şi persoanejuridice care nu se înregistreaz ă în registrul
rt. omerţului
1
UREA N ION
L
UREA I IONU Ţ
P. .OMAN I VALERIA
:i TUDOR GHE GHEORGHIŢĂ SERVICII AGRJCOLE
4. preemptori de rang IV: tincrii fermieri
- NJume şi prenume persoană fizică/alte entităţi fără personalitate
Nk. iuridică, precum şi persoane juridice care nu se înregistreaz ă în
rt. egistnil comerţului

&dresă
iomiciliu/reşedin ţă/sediu
CIORA}fl
CIORANI
LOIE Ş TI
IORANI

&clresă
iomiciliu/reşedin ţă/sediu

5. preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu- Şişeşti şi
unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare,
organizate şi reglementate prin Le2ca nr. 45/2009 privind organizarea şi âincţionarea
Academiei de Ştiinţc Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu- Şişeşti şi a sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alinientare, cu
modificările şi completările uiterioare, precum şi instituţiile de învăţământ cu profil agricol, în
scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destina ţia strict necesară
cercetării agricole, aflate în veain ătatea loturilor existente în patrimoniul acestora

- )enumire persoană/persoanejuridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi
NJr. (ără personalitate juridică, precum şi persoane juridice care nu se
rt. nregistrează in registrul comerţului
l.
2.

&cademia de Ştiinţe Agricole şi Silvicc ,,Gheorghe Ionescu- Şişeşti

&dresă
iomiciliu/reşedinţă/sediu
8ucureşti, sector 1 ,8-dul
Aărăşti,nr. 61

6. preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/re şedinţa situat/situat ă în unităţile
administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unit ăţile administrativ-teritoriale
vecine
- Nume şi prenume persoană fizicWDenumire persoan ă/persoane
iuridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără personalitate juridică,
&dresă
ir. precum şipersoanejuridicecarenuseînregistreazàînregistruI
ioniiciliu/reşedinţă/sediu
rt. comerjului

!

MODEL

7. preemptori de rang V1J: statul român, prin Agen ţia Domeniilor Statului

)enumire persoanăipersoanejuridicăijuridice, asociaţii şi alte
Jr. entitàlifàràpersonalitatejuridicà.precum şipersoanejuridicecare
rt. nu se înregistreaz ă în registrul comcrţului

-

1. Agentia Domeniitor Statului
2.
Primar,

Volcu MARIN

Adresà
omiciliu/reşedinţăisediu
loieşti, Bdul Republicii,
ir.2-4, Prahova

Secretar Generdl,
%
IRICÂ

MODEL

LISTA

preemptorilor în vederea exercit ării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în
ordinea rangului de preferin ţă
Judeţul A(*) Prahova
Jnitatea administrativ-teritorial ă (*) Ciorani

l

egistrul de evidenţă Nr....

din

LISTA
preemptorilor în vederea exercit ării dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de vânzare în
ordinea rangului de preferin ţă
Ca umiare a înregistrării Ofertei de vânzare nr. 7 /02.09.2022 iepuse de domnul St ănescu
Mircea Comeliu pentru doanina Simion loana si domnul Simion Co şmin, tn calitate de
împutemicit, pe baza eviden ţelor deţinute Ia nivelul prim ăriilor şi a informaţiilor cuprinse în
oferta de vânzare au fost identifica ţi următorii preemptori:
l. preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, so ţii, rudele şi afînii până Ia gradui al
treilea inclusiv
ume şi prenume persoan ă fizică/Denuinire persoanWpersoane
uridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără personalitate juridică,
r. precum şi persoane juridice care nu se înregistreaz ă în registrul
rt. comertului
1.
2.
-

Adresà
Iomiciliu/reşedinţă/sediu

j,
2. preemptori de rang H: proprietarii investi ţiilor agricole pentru culturile de pomi, vi ţă-de-vie,
hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaş ii. în cazul în care pe terenurile supuse vânz ării se
află investiţii agricole pentru culturile de pomi, vi ţă-dc-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la
cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investi ţii.
Nume şi prenume persoană flzică/Denumire persoan ă/persoane
iuridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără personalitate juridică,
*. recum şi persoanejuridice care nu se înregistreaz ă în registrul
rt. omerţului
-

Adresà
iomiciliu/reşedinţWsediu

3. preemptori de rang IH: proprietarii şi/sau arendaş ii terenurilor agricole vecine cu terenul
supus vânzării, cu respectarea dispozi ţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (4) din Legea nr.
J 7/20 l 4, cu modiflcările şi completăriie ulterioare

MODEL

4ume şi prenume persoană fizică/Denumire persoan ăipersoane
iuridică juridice, asociaţii şi alte entităţi fără personalitate juridică,
Jr. recum ş i persoane juridice care nu se înregistreaz ă în registrul
rt. omerţu1ui
l. 1OST DEF DAVID DUMITRÂ
.11TU MARIANA sI RADU ATENA
3EANA ALEXANDRU

kdresă
Iomiciliu/reşedinţă/sediu
IORANI
IORANJ
rIORANI

L

)R&GANESTI

-

C AGRINVEST PLANT SRL

4. preemptori de ran2 IV: tinerii fermieri
Jume şi prenume persoană tlzică/alte entităţi fără personalitate
Jr. juridiciprecum şipersoanejuridicecarenuseûimgistreazàln
rt. registrul comer ţului
-

Adresà
lomiciliu/reşedinţă/sediu

5. preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu- Şişeşti şi
unităţ ile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare,
organizate şi reglementate prin Leea nr. 45/2009 privind organizarea şi fincţionarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de învăţămnt cu protIl agricol, tn
scopul cumpărării terenurilor agricolc situate în extravilan cu destina ţia strict necesară
cercetării agricole, aflate în vecii ătatea loturilor existente În patrimoniul acestora
Denumire persoanătpersoane juridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi
Jr. fără personalitate juridică, precum şi persoane juridice care nu se
Adresă
rt. inregistreazà În registrul comer ţului
lomiciliu/reşedinţă/sediu
Bucureşti, sector 1,-dul
1. kcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu- Şişeşti
vlărăşti,nr. 61
-

,

6. preemptori de rang VI: persoane flzice cu domiciliul/re şedinţa situat/situată în unităţile
administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unit ăţile administrativ-tcritoriale
vecine
Nlume şi prcnume persoană fizică/Denumire persoană/persoane
iuridică/juridice, asocia ţii şi alte entităţi fără personalitate juridică,
*. precum şipersoanejuridicecarenuseûiregistreazàînregistrul
kdresă
rt. comertului
iomiciliulreşedinţă/sediu
-

MODEL

7. preemptori de rang VH: statul român, prin Agen ţia Domeniilor Statului

-

Nr.
rt.

)enumire persoan ă/persoane juridică uridice, asociaii şi alte
ntităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane juridice care
IU SC înregistrează în registrul comerţului

1. Agentia Domeniilor Statului
2.
rimar,

kdresă
Iomiciliu/reşedin ţă/sediu
Ploieşti, B-dul Republicii,
ir.2-4, Prahova

Secretar General,
NIN MIRICĂ

(9

NOTĂ:Cmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.Anexa nr. ID la normele
metodologice

/
LISTA
preemptorHor în vederea exercit ării dreptukii de preemp ţiune asupra ofertei de vânzare în
ordinea rangului de preferinţă
ţJudeţu1(*)Prahova
LJnitatea administrativ-teritorial ă (*) Ciorani

l

egisInil de evidenţă Nr.....

din

LISTA
preemptorilor îji vederea exercit ării dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de vânzare în
ordinea rangului de preferin ţă
Ca urmare a înregistrării Ofertei de vânzare nr. 9 /02.09.2022 depusc de domnul St ănescu
Mircea Corneliu pentru doamna Simion Ioana si domnul Simion Co şmin, în calitate de
împutemicit, pe baza eviden ţelor deţinute la nivelul primăriilor şi a informaţiilor cuprinse în
oferta de vânzare au fost identitica ţi următorii preemptori:
I. preemptori de rang 1: coproprietarii, rudele de gradul I, so ţii, rudele şi afinii până la gradul al
treilea inclusiv

- uridică/juridice,
4ume şi prenume persoană fizkăĂDenumire persoan ă/persoane
asociaţii şi alte entităţi fără personalitate juridic ă.
Jr. precum§ipersoanejuridicecarenuseînregistreazàinregistrLil
rt. omerţului
1.
2.

&drcsă
Jomiciliu!reşedin ă!sediu

J.

2. preemptori de rang H: proprietarii investi ţiilor agricole pentru cukurile de pomi, vi ţă-de-vie,
hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaşii. În cazul în care pe terenurile supuse vânz ării se
află investiţii agricole pentru culturile de pomi, vi ţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la
cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investi ţii.

- Nume
şi prenume persoană fizică/Denumire persoan ălpersoane
juridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi rară personalitate juridică,
r. precum şi persoane juridice care nu se înregistreaz ă în registrul
rt. romerjului

Adresà
lomiciliu/reşedinţă/sediu

3. preemptori de rang 111: proprietarii şi/sau arendaş ii terenurilor agricole vecine cu terenul
supus vânzării, cu respectarea dispozi ţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (4) din Lewa nr.
17/2014, cu modificările şi completările ultcrio&e

MODEL

- ume şi prenume persoan ă fizică/Denumire persoan ă/persoane

juridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără personalitate juridică,
ir. recum şi persoane jwidice care nu se înregistreaz ă în registrul
rL omerţului
L
fINESCU LEONTINA, voIcU STANA, STANCU AN]CA
L 4OST DEF SAVU MIHAI
&
C AGRINVEST PLANT SRL

4. preemptori de rang IV: tinerii fermieii
Iume şi prenume persoan ă flzică/alte entităţi fără personalitate
Jr. juridică, precum şi persoane juridice care nu se înregistreaz ă în
rt. reRisÙul comerţ ului

àdresà
Jomiciliu/reşedinţă/sediu
PLOIESTI
IORAN1
)RAGANESTI

&dresă
Iomiciliu/reşedin ţă/sediu

5. preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi
unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare,
organizate şi reglementate prin Le2ea nr. 45/2009 privind organizarea şi âincţionarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de
ccrcetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de învăţămnt cu profll agricol, în
scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destina ţia strict necesară
cercetării agricole, aflate în vedîn ătatea loturi lor existente în patrimoniul acestora
L)enumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, asociaţii şi alte entităţi
Jr. ără personalitate juridică, precum şi persoane juridice care nu se
&dresă
rt. inregistrează în registrul comerţului
iomiciliu/reşedin ţă/sediu
3ucureşti, sector 1 ,B-dul
1. &cademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ioncscu- Şişeşti
4ărăşti,nr. 61
2.
6. preemptori de rang VJ: persoane f,zice cu domiciliul/re şedinţa situatisituată în unităţile
administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unit ăţile administrativ-teritoriale
vtcine
- 4ume şi prenume persoană f,zicM)enumire persoană/persoane
iuridicWjuridice, asocia ţii şi alte entităţi fără personalitate juridic ă,
Jr. recum şi persoanejuridice care nu se înregistreaz ă în registrul
&dresă
iomiciliu/reşedinţă/sediu
rt. omerţului

MODEL

7. prccrnpwri dc rang Vll: statu romn, prin Agen ţia Dorncniilor Stalu!ui

)enumire persoană/persoanejuridică/juridiee, asociaţii şi alte
ir. mtităţi fără personalitatejuridică, precum şi persoanejuridice care
rt. nu se înregistrează în registrul comer ţului

-

Adresă
omici1iu/re4edin ţă/sediu
Ploieşti, B-dul Republicii,
ir.2-4, Prahova

1. %enţia Domeniilor Statului
2.

Secretar General,

Primar,

(

~~

A MIRJCĂ

NOTĂ:Câmpurile notate cu (*) ş unt obligatoriu de completat.Anexa nr. ID la normele
metodologice

