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rudetul TELEORMAN 
Jnitatea adrninistrativ-teritoriala 
)rimaria COMUNEI DRAGANESTIk, 

VEDE 

PROCES-VERBAL 
De afisare notificare preem tori 

1 

Subsemnata TUCA LILIANA , in calltate de persoana responsabilă cu indeplinirea 
obligaţiilor prevăzute de Legea nr.17/2014, in temeiui art.3 litera „d" din Normele 

etodologice privind exercitarea de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a 
atributiilor ce ii revin pentru aplicarea titlului I din Legea Nr.17/2014 privind unele 
suri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan cu moclificarile 
si completarile ulterioare, am procedat la afisarea notificarilor nr. 109 din 17,11.2021 

pentyLitu1arii dreptulut de preemptiunenrivind vanzarea terenului in suprafata de 
al ro 'etarului pentru urmatori. eem tori: 

Fare nu pot fi contactati. Afisarea s-a facut la sediul primariei/site-ul institutiei. Drept 
pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

Sem 



numărul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

NOTIFICARE PREEMPTORI 

Judeţul MTELEORMAN 
Unitatea administrativ-teritorială ( ) 
COMUNA DRAGANESTI DE VEDE 

Registrul de evidenţă 
Nr.109 d'n 17,11,2021 

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind ;Lele măSnri de reglementare a 
vânzăril terenurilor agricole situate in extravilan şi de mOdificare a'  Legii nr. 268/2001 
privind, privatizarea societăţilor ce deţin 1n administrare Iterenuri Proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi Infiinţarea Agenţiei Dorneniilor Statului, cu 
mo 'ficările i com letările ulterioare rin prezenta se ; aduce 1a cuno 1 i doamneI 

RANG 1, 
RANG 3 

nr. inregistrare 
TELEORMAN,telefon 
vânzare nr.108/1 din data 9 9 

*tuat In e ilan, 1n supra 
. Tarla . Parcelă 

1A 

N dPErfUL. 
Câmpurtle notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. •

— Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu 

- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat 1n listwpreemptorilor. 

. calitate de PREEMPTOW RANG 2. Oferta de 
021 depusă de rivind terenul 
ă de 3,00 ha, ni . cadastral carte funciară 
ategorie de folosinţă ARA a preţul de 36000 

site-ul 1rimăr1ei DRAGANESTI DE VEDE, judeţul TEI.,EORIMIAN. 
' 



r, 

CONFORM CU ORIMALUI1 
' 

OPIS 
DOCUYEENTE DOSAR PREEMPTOR DE 
copropretari, rudele de gradRi 1, soţii, rudele şi a.ff pă'ng lat trefica inCluS;v 

l'%!!.. ort. Speclic* e. Acte v1i.mator DA. 1,\IU  1 • Pagina 
1 - copie cerere allsare dărta
2 - procesul verbal de aftsare oferta 

' -4' ":"-^
- tista preemptori
-fotocople a BI/C1 
. fOtOCOP ig dertifleată pentru conforrnitate de către 
funcjionarilixitnărlei a actultd do proprietate

nai..... 

-extras de carte funciară pcniru informare, eliberat eu cel 
Mult 30 de zileInainte de affşarea ofertel / 
-0: fotocopte a certitleattilui constatator do la registrul 
comerţulul 

• 

'44ri caz de reprezentare, procura ictotarialk tn fotocople 
cerdficatg pentrţ conformitate de elltre foneţionarli 
primărtel, respectiv de1egaţia> hotărarea aclunărli generale a 
asociadler, decizia aaodatului unic; decizla reprezentantulul 
fortnei asoclative, după caz› In original, precum si o 
fotoeoplea BI/C1/pasaportului al/a1noputernicltultal persoană 
fizică

jj 

-hotărarca adunării generale a asociadlor, deeizia asociatului 
unie, deciZia reprezentantultd, forrnel asociative — 

1() -cortlficat de a estare flacală crola de eătre,pritnărle I 
11 -alte documente dovedltoare F.:Xtşq- 3 i-iL 1 X - ._--
12 - decizIa vanzatorulul cu pr1vire la preetnptorul alea s I 
13 - n.otiflearc prMad preeraptoril 
14 -procesul verbat de de constatare a Incheiedi etapel 

procedurale .privind eirereitareapreemptlunil 
ACTE dosar nreernDtOr szrad I- eetnanlearea 

--__.- __ 
de aeeeptare 21 ofertei de vănzarai lnsotită de 
următoorele doesunente: 

5 « fotocople a BI/Clipasaportului persoand flzice, lar 1n caz 
de reprezentare se prezIntă să procură notaria , 1n fotocople, 
certlficatăyentru conforeMtate de călre functionadi_prIntăriet 

. 

, 
I 

,. 

16 
. 

- o fotoe-ople a certifleatului constatator de la regIstrul 
cotnerţului' sau a actului*In baa egrula Is1desfăsoară 

actiVitateskIn cazuk persoanei juridice 

• 

17 - 1n caz de reprezentare a-pe,rapanel juriclIce se depune 
delegatle, botărarea adurtkii generale a asoCiaţ1lor, decizia 
asoclatuliii .unie, deelzia reprezentantului fortnel asociadve, ,. 
după Caz, 1n original, preetun st o fotocople a ., 
Bliel,pasanortu1u1 al/a troputernicitclui perseană fizlcă . 

i 

18 -o fot~pie a doeuttlentelor justificative care atestă calltatea 
de preetuptor sl /ncadrarea Itt uaa dIntre categorille: 
coproprietarii, mdele, de gradul 1, soţil, t•udele si afInil pană 

'la gradul al treilea inch.talv.
19 -acte deprtiprietate 
20 

- 
- acte de stare eivitg _ I 

2.1 -alte documente doveditoare; dnpg caz. 

• Doeuanentele vor fi depuse I dosar ordinea enuntata si PlUnte 



Model 
Formular pentru persoane fizice 

, 
CERERE, 

pentru afişarea ofertei cle'v~ 

JudeM TELEORMAN 
Primăria DRAGANESTI DE VEDE 

Nr. unilc de Inregistrare ofert.e. 
Registrul de evidenta Nr. :8 *! 5. 

Numele prenumele functionarului primafiei 
care primeste cererea TUCA LILIANA 

Semnatura functionarului care or:.:113CSt 
vanzar TUCA LILIANA 

Stimstg doamnă." primar/Stimate domnule primar, 
1. (*) Subsemnatul/Subsemna 
calitate de proprietar, kientificat/iden cată cu CI 
SF'CLEP ROSIORI DE V. , data şi locul naşterii 
judeţul/ţara TEIXORMAN, 

locaditatea comuna 

  ţara  , telefon 
e-rrtail  

3. (**) reşedinţa 111
str.  nr.  

fax 

CNP 
nr. 

loc 

, cetăţenia ROMAN, starea 

RomAnia (dacă. este cazul): localitatea  
, bl.  , sc.  , et.  , ap  , juderuLisectorui 

codul po  , telefon  

4. Prin (numele şi prenumele) conform procura. nr. . localhatea... str  nr. 
bl... se,... et, ap judeţullsectorul....codul poşta1 telefon fax-, e-mail 

având în vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind imele măsuri de regiementare a 

vânzării terenuri1or agricole situate 1n extravilan şi de modifi.care a. Lezi.i nr. 26812001 

privind privatizarea societăţilor ce deţin 1n ac3mirristrare iterenuri liroprietate publică. 

privată a statului cu destinaţie agricolă. şi Infiinţarea Agenţlei Domeniilor Statului. , cu 

modificările şi completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de 

vArtzare anexată, în termen.ul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu m.odificările si 

completările ultermare. 
Am cunoştinţă despre existenţa urrnătorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de 

preempţiune asupra ofertei mele de vânzRre: 
I preemptori de rang 1: coproprietarii, rudele de gradul 1, soţii, rudele şi afinii până la. 

trei1eaijic1usiY cletul Teleorman 

preetnp on d.e rang oprietarii inv tiţrriu i=icoiepentu culturile de pomi, 

harnei ingT1i exclusiv private şi/sau arenci i1 Ln cazul 1n care pe terenurile 

supuse vânzărli se a.flă investilii agricole pentru cuittUile de hatnei şi 

pentru irigaţu, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investitii 



[ ] preemptori de rang II proprietarfi şi/sau arendşx terenurflor rcoe vecine ell 
- 

terenul supus vânzării, cu respectarea dispoziţfilor prevăzute la art. 4'hlih. (2) şi L4) din Legea nr. 17/2014, cu m6dificărfie i completărfie u1terioare,AVAND URMA TORII VECINI• 
VEST 
EST-S 

[ ] preemptori de rang IV: tinerfi fermieri, NU EWSTA. 

f j preemptori de rang V: Acadentia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Oheorgbe Ionescu-Şişeşti" şi unităţile de cercetare-dezvoltare dirt domenfile agriculturxx, sfiviculturii şi industriei afimentare, organizate şi reg1ementate prin Legea nr. 45/2009 privind organi72rea şUgpcţionarea Acadenfiei de Ştlinţe Agricole şi Sfivice ,Gheorglie Ionescu-
Şişeşti" şra n de cercetare-dezvoltare diri domerdile agriculturfi, sfivicultufii şi 
industriei alimentare, cu modificările şi completărlIe ulterioare, precum şi iristitut. • 
invăţămănt cu profil agrico1, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate 
cu destinaţia strict necesară cercetărfi agricole, afiate în vecinătatea lowritor existe 
patrimoniu]. acestora, AS,.AS BUCURESTI 

[j preemptori de rang VI: persoane fizice cu d.omiciliul/reşedinţa situatisituată ri 
unităţile adininistrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau îri Unităţile administrativ-
teritoriale vecineNU EXISTA 

[ ] preeMptori de rang VII: statul romăn, prin Agenţia Domenillor Statului, ADS 
BUCURESTI 

• Declar c unt 

• cartea funciara nr. 
ofertei de vănzare. 

terenu].ui 1n supra,faţ.ă." de fOleha situat în extra.v-ilanul 
, identificat cu număr cadastral 0111111111inscris îx 

oca].ităţil DRAGANESTI DE VEDE care face obiectut 

Deelar că: 
terenu1 face obiectui unor litigii sau a unei proceduri de executare Da [ ] Nu 

i; • 

terenul este grevat de sarcini: Da [j Nu [ X; 
am cunoştinţă şi am respectat prevederile art 4 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu privne la Instrăinarea terenurilor agricole 

situateln extravilan pe care sunt situri arheologice clasate. 

In susţinerea cererii, depun unnătoarele acte doveditoare: 
1 FOTOCOPIE CI.; 

• 2 FOTOCOPIE ACTE PROPRIETATE • 
3 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE 
4 CER1'11-`1CAT ATESTARE FISCALLA 

CurioscAnd că faisu1 'in declaraţii se pedepseşte coMbrin Legii nr. 286/2009 privind 

Codul pena1 cu modificările şi completăfile ulterioare, d clar că datele sunt reale, corecte 

şi. complete. 



CONFORM C1.1 ORIGINAWL 

Data 15.11.2021 

NOTE: 
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatori.0 de completat. 

Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat rnen-lbru al 
Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Aclordul pr.vind Spaţini Econornic 
European (ASEE) sa.0 ai Confederaţiei Elveţiene. 

Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar. 
Câmpurile notate cu (***) se completează. de către Imputernici . „ • • 

prezintă doctunentele dovedi.toare a calităţit de unputermcit. 



FONE9 CU ORIGINALUL 

- Model 
Formular pentru perso 

OFERTĂ DE VĂNZARE TEREN 

111~11 1- .' , C vand adresa 
str. nr. , bl., sc. , et.ap. judeţul/(sectorul) 
 , e-mail . .......... . .. .............................. 

i tieio 
ha, la preţul de 36000 lei (TREISASEMIILEI) 

, vând teren agricol situat 1n extravilan, in suprafaţă de 

- - • on rţille d 
următoare e: 

Date privind identificarea terenului 

Subsemnatul/Subsemnata^1) 
de comunicare 1n: localitate 
TELEORMAN codul poşta 

Specificare 

Informatii privind ampla 

OraSul./ 
Comuna/ 
Judetul 

(*) 

Supra 
fata 
(ha) 

(*) 

Numar 
cadas 
tral 
(**) 

vânzare^2) 

amentUl terenului 

Numar 
de -
-carte. _ 
fundila, 

ra 

(**).1 

Numar 
taria 
/loţ 
(**) 

Se 
c omplet eaza 
de catre 
vanzat or 

DRAGANEST 

I DE VEDE 41011,41100 4110 

Verificat 
primarie4) . 

X X X X 

sunt 

Numar 
parcel 

(**) 

qatego 
ia dE 

nta 
(**) 

.ARABII 

Cunoscând că falsul1n declaraţii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privinc1Codu[ 

nenal, cu rnodificările si completările ulterioare, declar că datele sunt reale corecte si 

complete. • 

Vânzător/imputernicit 
nu ele şi prenumele In clar) 



Sernnătizj 

L.S. 

Data ./53/#'20/ 

NOTE: 
Cămpurfie notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 

Cămpurile notate cu (**) se completează In cand In care sunt cunoscute 
informaţifie. 

• I) Se completează numele şi prenumele proprietarului terentfiui. 
A2) Se va completa In cift» şi Iltere. 
A3) Se completează categoria de folosinţă a terenutfior agrleole situate In extravilan 

conform art. 2 din Legea fondulut •funciar . nr. 18/1991. republicată, cu modificările si 
completările ulterioare. 

A4) Se completează cu „X" rubricile în care informaţifie pot fi comparate cu datele ciLni 
Registrul agricok evidenţele •fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea. 

7`, 



PRIMARIA DRAGANESTI DE VEDE 

JUDETUL TELEORMAN 

TEL.0247898300/E-MAIL:primariadraganestidevede@yahoo 

REGISTRU EVIDENTA L17/2014 

NR.108/2 DIN 15,11.2021 

PROCES VERBAL 

CONFORM CU ORIG8NALUL 

de afisare a ofertei de vanzare si al listei preemptoIl 

Subsemnata TUCA LILIANA in calitate de persoana responsabila cu indeplinirea 
obligatiilor prevazute de Legea 17/2014,desemnata prin Dispozitia Primarului,azi data 
de mai sus,arn procedat la afisarea: 

-ofertei de vanzare nr.108/1 DIN 15,11,2021 

-lista preemptori nr. 108/3 DIN 15,11„2021 pentru suprafata d a situata in T 
tificata cu nr cadastr crisa in localitatii 

ganesti de Vede,depusa de catre in calitate dePROPRIETAR 

Afisarea s-a facut la sediul Prirnariei si pe institut ei ,drept pentru care am 
incheiat prezentul PROCES VERBAL. 

DATA 

15,11,2021 SEMNATURA 

INPECTOR SUPERIOR , 
1 

TUCA LILIANA 



CONFORM CU ORIG1 ANEXA -1C-1 

iudeţulş4.,*YTELEORM , Registrul 
Nr,10/3din 

t ! 
de evidentă 

15.11 .2021(*) Unitatea'ădffiji4ist.r'at teritorială (*) '1 -..,.. .. 
DRAGANESTi DE VEDE 

LISTA 
preemptorilor 'in vederea exercitării dreptulua de preempţiune 
in ordinea rangului de preferinţă. 

Ca urmare a Inregistrării. Ofertei de vănzare nr. 108(1 
1n catitate de vânză.tor,pe baza evidenţe1or 

primăriilor şi a informaţiilor cuprinse 'in oferta de v'ânzare' 
preemptori: 

1. preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul 
gradul al treilea inclusiv • 

asupra 

din 15.11,2021 

au fost iderniticaţi 

1, soţii, rudele 

, 
ofertei de Nr ânzare 

depusa de 
deţinute la rnvelul 

urrnători 

, 
si alinii pană Ia 

Nr. 
Crt 
. 

Nume şi, prenume persoană fateă/Denurnire persoană/persoane 
juridieă/juridice asociaţii şi aIte entităţi fară personalitate 
precum si personae juridice care nu se Inregistrează 
comerţului 

• 

juridică, 
1n registrul 

-,. - 

Adre.să 
domiciiiu/resedintă.'sediu 

2.. , 
3 
4 
5 
6 - 

preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor a.gricole 
de-vie, hamei, irţgaţii exclusiv private şi/sau arendaşii. 

supuse vânză'rii se af1ă Mvestiţii agricole pentru culturile 
pentru iriga ii., prioratate la cumDărarea acestor terenuri au 

pentru enIturile 
In cazul 1
de ponn, 
proprletarlt 

de pona. viţă-
in care pe terenurile 

..- vrţa-d.e-vie, harnei si 
acestor investiţ11, 

Adresă dorniciliu/resedinţăisediu Nr. 
Crt 

Nume şi prentnne persoană făzică/13enumire 

persoanălpersoane jtuidică/juriclice asociaţii şa alie 
fără persona1itate juridică, precum si personae juridiee 
nu se 1nregistrează 1n registrul comerţului 

entităţi 
eare, 

1, 
2, - 



3. preemptori de rang şilsau arendaşii t renurilor agrieole vecine cu 
terenul supus vânzării, cu resp affe•a;" dispoziţillor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi complefările ulterioare 

Nr. 
Crt. 

Nume • şi prenume persoană fizică/DerMmire 
persoană/persoane juridică/juridice asoc1aţii şi alte entită'ţi 
fără personalitate juridică, precum si personae juridice care 
nu se mregistrează in registrul comerţului 

Adresă dorniciliu/medinţăisediu ' 

2, 
DRAGANESTI DE VEDE 
DRAGANESTI DE VEDE 

4. preemptori de rang IV: tinerii fermieri 

Nr. 
Crt 
,.. 

Nume şi premune persoană făzică/Denumăre 
persoan: persoane juridică/juridice asociaţii şi alte 
. .r.ă 'personalitate juridică, precum si personae juridiCe 
nu se Inregistrează 1n registrul comerţului 

6ntităţi
care 

Adresă dorniciliu/resedintăiseau , 

1, NU EX1STA 
2, 

5. preernptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti" şi unită-ţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agricuIturu, silviculturn şi 
industrlei alimentare, organizate şi reglementate prin Legea ir. 45/2009 privind 
organizarea şi fimeţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişesti" şa a sistemului de cercetare-dezvoltare din domer1ile agricUlturii, sa1vacu1turu şi 

industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţule de 
invătărnânt cu profil agricol„;m,scepul cumpărării teremdlor agicole situate în extravilan 
cu destinaţia stricţoneee§ară cercetării agricole, aflate în vecinăta.tea loturilor existente în 
patrimoniul aceStora AS,AS BUCURESTI 

Nr. 
Crt. 

Denumire persoană fizică/Denunnre persoană/persoane 
juridică/juridice asociatii sa alte entităti fără personalitate 
juridică, precum si personae juridice care nu se inregistrează 
1n registrul comerţului 

Adresă domici11u/reşedinţă/sediu-1

AS,AS BUCURESTI 

2, 

6. .:preemptori de rang VI: persoane fizice cu donnciliul/reşedinţa situat/situată in 
*, unit4ile adininistrativ-teritoriale unde este amplagat terenul sau in ,unitălile administrativ-

• teritoriaie vecine , , 
, , 



CONFORM CU ORIGINAWL 

Nr. 
Crt 

Nume si prenume persoană fizică/Denumire , 
persoană/persoane juridică/juridice asociaţii si alte entităţi 
fără personalitate juridică, precum si personae juridic 
nu se Inregistrează 1n registrul comerţului 

, 

care 

Adresă domiciliulreşedimă/sediu 

I, NU EX1STA 
2, ----

7. preemptori de rang VII: statul romăn, prin Agenţia Domenfilor Stai tului 

Nr. 
Crt 

Denumire persoană fizică/Denumire persoanălpetisoane 
juridică/juridice asociaţii si alte entităţi fără personalitate 
juriclică, precum si personae juridice care nu se Inregistrează 
1n registrul comerţului 

Adresă domiciliu/reşedinţă/sediu 

, AD . . BUCUREST1 

d-ksemnătura) 

.k+ t ,(6›-
L.Skşfipr primări e, 
11DIE I AURORA 
(numele şi pre le/semnătura) 

NOTĂ: 
Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de eompletat. 


