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Cunoscând că, falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009
arivind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele
sunt reăle,'corecte şi complete.
Vânzător/Impiiternicit,
(numele şi prenumele în clar)
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NOTE:
- Câmpiihle nbtâte Gţi {*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpiinle notJte cu (;••) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
*1) Se completează niiiTiele şi prenumele proprietarului terenului.
*2) Se vâ|coraple(a în cifre şi litere.
*3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile,
iile, livezile, pepmiereîe Viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, faneţele, serele, solarele, răsadniţele
altele asemenea, cele'cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele
:upate cu constţu^ţii $i instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile
hnologice jşi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi
renu rile ri^eproductiv^jcare pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.
*4) Se colmpleteâk du "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele
icale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.

ANEXA Nr. IC
la normele meiod(>logice
LISTA
preemptorilpr în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în
ordinea rangului de preferinţă
—^____ ; •
___________
- Model Judeţul (*)
Sălaj
Registrul de evidenţă
Unitatea admini^trativ-teritorială (*)
Zalău

Nr. 151 din 03.08.2021

(*)

LISTA
preemptorilof în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în
ordinea rangului de preferinţă
Ca urrharp a înregistrării Ofertei de vânzare nr. 151 depusă de doamna Noack Maria în
ca„cate de vânzătoare, pe baza evidenţelor deţinute la nivelul primăriilor şi a informaţiilor
cuprinse în ofertă de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori:

1. preemptoii^ de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soţii, rudele si afinii până la
gradul al treilea inclusiv
Nr. cft.

1.

Nume şi prenume persoană fizică/ Denumire persoană/
perso^e juridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără
perison^liţate juridică, precum şi persoane juridice care nu se
înregiştreăză îniregistrul comerţului__________ _
Budiăh Rodica

Adresă
domiciliu/reşedinţă/sediu

1.
2.
3.

2, preemptori de rang II; proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-deirigaţii exclusiv private şi/sau arendaşii. în cazul în care pe terenurile supuse
^ânzăriii s^ află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru
irigaţii,: prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii.
Nr. crt

1.
2.

Nume işi prenţune persoană fizică/ Denumire persoană/
persoane juridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără
personalitate juridică, precum şi persoane juridice care nu se
înregistrează în registrul comerţului

Adresă
domiciliu/reşedinţă/sediu

3.

3. preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul
supus vânzării, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) si (4) din Leeea nr
17/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
Nr. crt.

Nume şi prenume persoană fizică/ Denumire persoană/
persoane juriaică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără
personalitate juridică, precum şi persoane juridice care nu se
înregistrează în registrul comerţului

Adresă
domiciliu/reşedinţă/sediu

1.
2.
3.
4.

4. preemptorî de rang IV: tinerii fermieri
Nr. crt.

Nume şi prenume persoană fizică/ Denumire persoană/
persoane juridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără
personalitate juridică, precum şi persoane juridice care nu se
înregistrează în registrul comerţului

Adresă
domiciliu/reşedinţă/sediu

1.
2.
3.

5. preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti"
şi unităţilp de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei
alimenlarel organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti" şi a
sistemului 5 de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi iridusfriei
alimenţarej cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de învăţământ
eu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinaţia
Strict nfecesâră cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul
acestora;
Nr. crt.

Nume îşi prenume persoană fizică/ Denumire persoană/
persoane juridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără
personalitate juridică, precum şi persoane juridice care nu se
înregistreaziă în registrul comerţului______________

Adresă
domiciliu/reşedinţă/sediu

1.
2<
3.

6. JjreejnJjtGfi de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile
admimstrativ-teritonale unde este amplasat terenul sau în unităţile adminisţrativ-teritoriale
pnde este lamplasiat terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale vecine;
Nr. ort.

Numei şi prenume persoană fizică/ Denumire persoană/
perso^e juridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără
persoh'plitate juridică, precum şi persoane juridice care nu se
îm^efiisitrează în registrul comerţului

Adresă
domiciliu/reşedinţă/sediu

1.
2.
3.

7. preemptorî de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului;
Nr. crt.

Nume . şi preiiiome persoană fizică/ Denumire persoană/
perso^e juridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără
personalitate juridică, precum şi persoane juridice care nu se
înregiştrează în jregistrul comerţului

Adresă
dom icil iu/reşedinţă/sediu

1.
2.
3.

Pnmar,
Ionel CltiNT

Secretar general,
Marina Bianca FAZACAŞ

Şef serviciu,
Claudia CONtRAŞ

NOTĂ;
Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
dap-sffil:l-2ex,

Director DAP
Claudia ARDELEAN

A

întocmit.
Lucian LAZAR

