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R1ACOUNE CORANI
ţ
N R.
Din vua-

-Mode].
- Forrnular pentru persoane fiz ţ
OFERTA DE VNZARE TEREN
Subsernnaii:

el

-

, având adresa de comunicare în Or.
1. SOARB - ANTON LIVIU CNP
eBăicoi, str. Gladiolelor, nr. 5, judetul Prahova, codul postal ..........
mail ..................................... telefon..........
. având adresa de comunicare în Mun.
2. STAN GHEORGHE CNP
P1oieti, Aleea Meta1urgiti1or, nr. 3, bl. 54, sc. B, et. 4, ap. 38, judetul Prahova, codul
pota1 ............ , email ... ..........., telefon............................
. avâiid adresa de comunicare în
3. ANTON NICOLAE - MIRCEA CNP
Mun. P1oieti, Ale. Cirezarilor, nr. 2, bl. 27, sc. A, ap. 2, judetul Prahova, codul postal
e-mail ...................................... telefon ..........
vindern teren agricol situat in extravilan, in suprafata de 0,40 (ha),
la pretul de 6000 lei (lei) 2 ) Ş ASE MII IEI

Conditiile de vanzare sunt urrnatoarele: CELTUIELIIJE CU AUTENTIFICAREA
CONTRACTULUI DE VÂNZARE VOR FI SUPORTATE DE CUMP ĂRĂTOR; PLATA SE VA EFECTUA
ÎNTR-O SINGURĂ TRANS Ă .
Date privind identificarea terenului

Numar
tarla/
lot

Numar
parcela
(**)

Categori
a de
folosint
a3)

64

556/31

ARABIL

Informatii privind_amplasamentul terenului
Specifcare

Orasul/
Comuna/
Judetul

Se ccmpieteaza de
catre vaazator

Ciorani,
Prahova

Suprafat
a
(ha)

0,40

Nunar
Numar de
cadastra carte
1
funciara

-

-

Verificat primarie)

Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conforrn Legii nr.
286/2009 privind Codul penal, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare,
declar ca datele sunt reale, corecte si cornplete.
Vanza/Irnputernicit,
(nurnele si prenumele in clar)
ALEXENICOLAE
Semnatura

NOTE:
- Carnpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Carnpurile notate cu (**) se completeaza in cazul iri care sunt cunoscute
inforrnatiile.
)Se cornpleteaza nurnele si prenurnele proprietarului terenului.
2) Se va cornpleta in cifre sJ.. litere.
3) Se cornpieteaza Categoria de folosinta a terenurilor agricoie situate in
extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livozile, pepinierele
viticole, pornicole, plantatiile de harnei si duzi, pasunile, fanetele,
serele, soiarele, rasadriitele si altele asernenea, cele cu vegetaLie
forestiera, daca nu fac parte din arnenajamentele silvice, pasunile
irnpadurite, ceie ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice,
arrienajarile piscicole si d.e irnbunatatiri funciare, drurnurile tehnologice si
de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc
nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi
arnenajate si folosite pentru productia agricola.
4) Se cornpleteaza cu ,,X rubricile in care inforrnatiile pot fi comparate cu
datele din Registrul agricol, evidenteie fiscale, evidenteie de stare
civila, altele asernenea.

Obs.

Judetui PRAHOVA
Unitatea adnini.strativ-terit oraia
i

PRIMĂRIA COMUNEI CIORANI

]

Registrul de evidenta
Q - O.,
4
Ă

E41 SA
preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de
preemptiune asupra ofertei de vanzare iri ordiriea
rangului de preferinta

Ca urmare a inregistrarii ofertei de vanzare depuse de
domnul Soare Anton Liviu, domnul Stan Gheorghe si dornnul Anton
Nicolae Mircea prin dornnul Alexe Nicolae pe baza informatiilor
cuprinse în oferta de vânzare au fost identificali urm ă torii
preernptori:
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost
înregistrat ă
Nume si prenume persoana fizica/Denurnire persoana/persoane
Nr.
juridica/juridice, asociatii si aite entitati fara
crt. personaiitate juridica, precum si persoane juridice care nu
se inregistreaza in registrui comereuiui

2.

Adresa
domiciiiu/resedinta/sediu

-

2. Arendas al terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost
înregistrat ă
Fme si prenurnearendas
Sediu

ALEXE NICOLAE,, CULTURA CEREALELOR,,I.I.
Com. Ciorani, jud. Prahova

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzarecump ă.rare a fost înregistrat ă

Nume si prenume/denurnire vecin

1.Nord - Niculae Niculae
2.Sud - rnost Vasile Maria
- Anghel Maria
- Geamidis Elisabeta-deced.at ă
- Vasile Mihalache

4. Statul roman, reprezentat prin Agentia Domeniilor Statului.
O

Primar,
V icu Marin

Secretar General
iric ă
N
Ţ

Întocmit,
Inspector
Mariana Ene

RI Ă A COUNEI CIORANI
-Modei
Forrnular pentru persoane fizie
OFERTA DE VANZRE TEREN

Din iva

aaif

Subsernnatii:

., având adresa de cornunicare în Or.
i. SOARE - ANTON LIVIU CNP
eB ăicoi, str. Gladiolelor, nr. 5, judetul Prahova, codul postal ..........
mail ..................................... telefon ..........
, având adresa de comunicare în Mun.
2. STAN GHEORGHE CNP
P1oieti, Aleea Meta1urgitiIor, nr. 3, bl. 54, sc. B, et 4, ap. 38, judeu1 Pra1ova, codul
pota1 ............ , ernail .............., telefon ............................
.
având adresa de comunicare în
3. ANTON NICOLAE - MIRCEA CNP
Mun. P1oieti, AIe. Cirezarilor, nr. 2, bl. 27, sc. A, ap 2, judetul Prahova, codul postal
e-mail ..................................... telefon .........
vindern teren agricol situat in extravilan, in suprarata de 0,1061
(ha), Ia pretul de 1592 lei (lei) 2 ) O MIE CIN:CI SUTE NOUĂ ZECI Ş I DOI
LE I

Conditiile de vanzare sunt urrnatoarele: CHELTUIELILE CU AUTENTIFICAREA
CONTRACTUIJUI DE VÂNZARE VOR FI SUPORTATE DE CUMPĂRĂTOR; PLATA SE VA EFECTUA
ÎNTR-O SINGURĂ TRAN ŞĂ .
Date priv.ind identificarea terenului
Informatii privind ampiasamentui terenuiui
Orasui/
Comuna/
Judetul

Speci±icare

Se completeaza cle
catre vanzator

Ciorani,
Prahova

Suprafat
a
(ha)

0,1061

Nurnar
cadastra
1

Numar de
carte
funciara

-

Verificat primarie4)

-

Numar
taria/
iot

Numar
parceia
(**)

13

127/69

Categori
a de
folosint
a3)

ARABIL

K

Cunoscand ca ralsul in declaratii se pedepseste conforrn Legii nr.

286/2009 privind Codul penal, cu modiricarile si cornpletarile uiterioare,
declar ca datele sunt reale, corecte si cornplete.
Vnzator/ Irnputernicit,
(nurnele si prenumele in clar)

ALEXE NICOLAE
Semnatura

NOT
- Campuriie notate cu (*) sunt obiigatoriu de coinpletat.
- Campurile notate cu (**) se compieteaza in cazul in care sunt cunoscute
inrormatiile.
2 )Se compieteaza numeie si prenumeie proprietaruiui terenului.
2) Se va compieta in cifre si iitere.
3) Se compieteaza categoria d.e foiosinta a terenurilor agricoie situate in
extraviian productive, care sunt: arabile, viile, iivezile, pepinierele
viticoie, pornicoie, piantaii1e de harnei si duzi, pasuniie, ranetele,
serele, soiarele, rasadniteie si aiteie asernenea, ceie cu vegetatie
forestiera, daca nu fac parte din arnenajainenteie silvice, pasunile
irnpadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice,
arnenajariie piscicoie si de irnbunatatiri funciare, drumurile tehnoiogice si
de expioatare agricola, piatforrnele si spatiile de depozitare care servesc
nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi
arnenajate si foiosite pentru productia agricola.
) Se compieteaza cu ,,X rubricile in care inforinatiile pot fi comparate cu
dateie din Registrui agricoi, evidenteie fiscaie, evidenteie de stare
1 .-.

.-.,i -__-_1 ,-,

Obs.

°

IJudetul PRAVA
Unitatea adrninistrativ-teritoriala

•

RIMĂRJA COMUNEJ CIORANI

•Registru1 de evidenta
(.95
N r . c& o
,

.

LISTA
pr-eemp-torilor iri vederea exercitarii dreptului de
preemptiune asupra ofertei de vanzare in ordinea
rangului de preferinta

Ca urmare a inregistrarii ofertei de vanzare depuse de
domnul Soare Anton Liviu, domnul Stan Gheorghe si domnul Anton
Nicolae Mircea prin domnul Alexe Nicolae pe baza informatiilor
cuprinse în oferta de vânzare au fost identifica ţ i urmă torii
preernptori:
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost
înregistrat ă
Nume si prenume persoana fizica/Denumire persoana/persoane
Nr. juridica/juridice, asociatii si alte entitati fara
crt. personaiitate juridica, precurn si persoane juridice care nu
se inregistreaza in registrul comertului
-

2.

Adresa
domiciliu/resedinta/sediu

-

2. Arendas al terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost
înregistrat ă
Nume si prenume arendas
Sediu

ALEXB NJCOLAE,, CULTURA CEREALELOR»I.I.
Com. Ciorani, jud. Prahova

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzarecump ă rare a fost înregistrat ă

ume si prenune/denurnire vecin

1,Nord - Petre Tudora - decedat ă
2 . Sud - Stoica Marin - decedat
3Vest - Ene Ioana

4. Statul roman, reprezentat prin Agentia Domeniilor Statului.

(Primar,
\0icu Marin

0,

Secretar General
Nina Miric ă

Întocrnit,
Inspector
Mariana Ene

RIA
-Model - Forrnular pentru persoane fizice
OFERTA DE VAeZARE TEREN

.

N

ru

-a

Subsernna ţ ii:

având adresa de comunicare în Or.
i. SOARE - ANTON LIVIU CNP
eBă icoi, str. Gladiolelor, nr. 5, judetul Prahova, codul postal ..........
maîl..................................... telefon..........
, , având adresa de comunicare în Mun.
2. STAN GHEORGHE CNP
P1oieti, Aleea Meta1urgiti1or, nr. 3, bl. 54, sc. B, et 4, ap. 38, jUdetul Prahova, codul
pota1............, email.............., telefon............................
având adresa de comunicare în
3. ANTON NICOLAE - MIRCEA CNP
ti,
AIe.
Cirezarilor,
nr.
2,
bl.
27,
sc.
A,
ap
2,
judetul Prahova, codul postal
Mun. Ploieş
emai1 ..................................... telefon ..........
vindern teren agricol situat in extravilan, in suprafata de 0,50 (ha),
la pretul de 7500 lei (lei) 2 ) Ş APTE MII CINCI SUTE LEI

Conditiile de vanzare sunt urrnatoarele: CHELTUIELILE CU AUTENTIFICAREA
CONTRACTULUI DE VÂNZARE VOR P1 SUPORTATE. DE CUMP ĂRĂTOR; PLATA SE VA EFECTUA
ÎNTR-O SINGURĂ TRANSĂ .
Date privind identificarea terenului
Inforrnatii_privind_arnplasarnentui terenului

Orasull
Specificare

Se cornpleteaza de
catre vanzator

Cornuna/
Judetui

Ciorani,
Prahova

Suprafat
a
(ia)

0,50

Nurnar
cadastra
i

-

Nurnar de
carte
funciara

-

Nurnar
tarla/
iot

18

Nurnar
parceia
(**)

Categori
a de
foiosint
a3)

176/69

ARABIL

Verificac primarie)

Cunoscand ca falsui in declaratii se pedepseste conforrn Legii nr.
286/2009 privind Codul penal, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare,
declar ca datele sunt reale, corecte si cornpiete.
Va-nzator/Irnputernicit,
(nurnele si prenurneie in ciar)

ALEXE NICOLAE
Semnatura
Data

Of

NOTE:
- Campurile notae cu (*) sunt obiigatoriu de cornpletat.
- Campurile notate cu (**) se cornpleteaza in cazui in care sunt cunoscute
inforrnatiile.
1 )Se cornpleteaza nurneie si prenurnele proprietarului terenului,
2) Se va cornpieta in cifre si litere.
3) Se cornpieteaza categoria de foiosinta a tereuriior agricoie situate in
extravilan productive, care sunt: arabiie, viiie, livezile, pepinierele
viticoie, pornicoie, piantatiiie de harnei si duzi, pasuniie, fanetele,
sereie, solarele, rasadniteie si aitele asernenea, cele cu vegetatie
forestiera, daca nu fac parte din amenajarnentele silvice, pasunile
irnpadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice,
amenajarile piscicole si de irnbunatatiri funciare, drurnurile tehnologice si
de exploatare agricoia, piatforrnele si spatiiie de depozitare care servesc
nevoiior productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi
amenajate si folosite pentru productia agricola.
4) Se cornpieteaza cu ,,X rubricile in care inforrnatiiie pot fi cornparate cu
datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare
civila, altele asernenea.

Obs.

IJ udetul PRAHOVA
itatea adninistrativ-teritoriaia

l

l

.

PRIMĂRIA COMUNEI CI.ORANI

Registrulde evidenta
//3.
.

LISTA
preeiuptorilor in vederea exercitarii dreptului de
preeiuptiune asupra ofertei de vanzare in ordinea
rangului de preferinta

Ca urrnare a inregistrarii ofertei de vanzare depuse de
domnul Soare Anton Liviu, dornnul Stan Gheorghe si domnul Anton
Nicolae Mircea prin domnul Alexe Nicolae pe baza inforrnatiilor
cuprinse în oferta de vânzare au fost identifica ţ i urmă torii
preernptori:
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost
înregistrat ă
Nume si prenume persoana fizica/Denumire persoana/persoane
Adresa
Nr. juridica/juridice, asociatii si aite entitati fara
crt. personaiitate juridica, precum si persoane juridice care nu domiciiiu/resedinta/sediu
se inregistreaza in registrui comertuiui
-

1.
2.

-

-

2. Arendas al terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost
înregistrat ă
Nume si prenurne arendas
Sediu

ALEXE NICOLAE,, CULTURA CEREALELOR,,I.I.
Com. Ciorani, jud. Prahova

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzarecurnp ă rare a fost înregistrat ă
1.Nord

-

Most. Brînzea Sandu
Ni ţ u Maria
Stancu Mariana
Grigoras Tudora
Stan Gherghina-decedat ă.
Stan Aurel
Alexe Alexandra F1orentina
-

-

Nurne si prenume/denumire vecin

-

-

-

2,Sud

4.

-

Statul roman, reprezentat prin AgentLa Domeniilor Statului.

-

Primar,
~oicu
Marin

Secretar General
N a Miric ă

Întocmit,
Inspector
Mariana Ene

-

-Nod1
- Forrnular pentru persoane flz
OFERTÂ DE VANZAE TEREN

PA03
)ce o

CRAN1

Subsernria ţ ii

, având adresa de comunicare în Or.
1. SOARE - ANTON LIVIU CNP
eB ăicoi, str. Gladiolelor, nr. 5, judetul Prahova, codul postal ..........
mail ..................................... telefon..........
•, avnd adresa de comunicare în Mun.
.
2. STAN GHEORGHE CNP
P1oieti, Aleea Meta1urgiti1or, nr. 3, bl. 54, sc. B, et. 4, ap. 38, judetul Prahova, codul
pota1 ............, email..............., telefon............................
. având adresa de comunicare în
.
3. ANTON NICOLAE - MIRCEA CNP
Mun. P1oieti, Ale. Cirezarilor, iir. 2, bl. 27, sc. A, ap. 2, judetul Prahova, codul postal
e-mail ..................................... telefon ..........
viridem teren agricol situat in extravilan, in suprafata de 0,7142
(ha), la pretul de 10713 lei (lei) 2 ) ZECE MII Ş APTE SUTE TREISPREZECE
LEI

Conditiile de vanzare sunt urrnatoarele: CHELTUIELILE CU AUTENTIFICAREA
CONTRACTULUI DE VÂNZARE VOR FI SUPORTATE DE CUMP ĂRĂTOR; PLATA SE VA EFECTUA
ÎNTR-O SINGURĂ TRAN ŞĂ .
Date privind identificarea terenului
Informatii privind amplasamentul
Suprafat Numar
a
cadastra
(ha)
1

Specificare

Orasul!
Comuna/
Judetul

$e completeaza de
catre vanzator

Ciorani,
Prahova

0,7142

-

terenului
Numar de Numar
carte
tarla/
funciara lot

-

20

Numar
parcela
(**)

Categori
a de
folosint
a3)

196/52

ARABIL

Veriicat primarie 4 )

Cunoscand ca faisul in deciaratii se pedepseste conform Legii nr.
286/2009 privind Codui penal, cu modificarile si compietariie ulterioare,
deciar ca datele sunt reale, corecte si cornplete.
Vanzat&/Irnputernicit,
(numeie si prenumele in ciar)

ALEXE NICOLAE
Semnatura

NOTE:
- Carnpuriie notate Cu (*) sunt obiigatoriu de cornpietat.
- Campuriie notate cu (**) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute
informatiile.
1 )Se completeaza nurnele si prenurnele proprietaruiui terenuiui.
2) Se va compîeta in cifre si litere.
3) Se completcaza categoria de folosinta a terenuriior agricoie situatei. n
extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepiniereie
viticole, pomicoie, piantatiile de hamei si duzi, pasuniie, faneteie,
serele, solareie, rasadniteie si alteie asemenea, cele cu vegetatie
forestiera, daca nu fac parte din arnenalamentele siivice, pasuniie
impadurite, ceie ocupate cu constructii si instaiatii agrozootehnice,
ainenalariie piscicole si de irnbunatatiri funciare, drurnuriie tehnologice si
de expioatare agricola, platforrnele si spatiile de depozitare care servesc
nevoilor productiei agricoie si terenurile neproductive care pot fi
amenajate si foiosite pentru productia agricola.
4) Se compîeteaza cu ,,X rubriciie in care informatiiie pot fi comparate cu
datele din Registrui agricol, evidenteie fiscale, evidentele de stare

Obs.

PHOVA
rinitatea administrativ-eritoria1a

COMEI CIORANI
PRIMĂRIA
judetui

Registrul deevidenta
j Nr

LISTA
preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de
preemptiune asupra ofertei de vanzare iri ordinea
rangului de preferinta

Ca urrnare a inregistrarii ofertei de vanzare depuse de
domnul Soare Anton Liviu, domnul Stan Gheorghe si domnul Anton
Nicolae Mircea prin domnul Alexe Nicolae pe baza informatiilor
cuprinse în oferta de vânzare au fost identifica ţ i urrn ă torii
preemptori:
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost
înregistrat ă
Nume si prenume persoana fizica/Denumire persoana/persoane
Nr. juridica/juridice, asociatii si alte entitati fara
Adresa
crt. personalitate juridica, precum si persoane juridice care nu domiciliu/resedinta/sediu
se inregistreaza in registrul comertului
1.

-

2.

-

2. Arendas a1 terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost
înregistrat ă
Nume si prenume arendas
Sediu

ALEXE NICOLAE ,, CULTURA CEREALELOR,,I.I.
Com. Ciorani, jud. Prahova

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzarecump ă rare a fost înregistrat ă
Nume si prenume/denumire vecin

1,Nord - Alexe Nicolae
2.Sud - Alexe Alexandra Florentina

4. Statul roman, reprezentat prin Agentia Dorneniilor Statului.
$,
-, (Primar

Secretar General
Nina Miric ă

Întocrnit,
Inspector
Mariana Ene

?

