
Model 
Formular p. entru persoane fizice - 

CERERE 
pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului • 

Rtdeţui TELEORMAN 

CONE ORM CLI 

Primăria DRAGANESTI DE VEDE 

Nr. unic de inregistrare al ofertci de ‘111/Z.IFU 

Registrul de evidenta Nr.98/2409.702 I , 

Numele si prenumeIe functionarulut primariei 
care primeste cererea TIŢCA LILIANA 

Semnatura funetionarului eal rirneşte .o.t.erta 
vanzare TUCA 'LII,IAN 

Stimată doamnă prirnar/Stimate domnule p- 'mar, • 

I . *) S ubsemnatul/Subsemnata. p 
in calitate de proprietar, idennticat/Ider icată. cu ' .seria wfflia 

n~liberat(ă) de SPCEPorars~ , data şi locuI naşterii tOţaatimil% 
localitatea DRAGANESTI DE VEDE pideţuliţara TELEORMAN,si subsemnata 
.00/110~. CNP calitate de propietar identificata cu (.1 seria • 
. nr eigi~lbrat de SPCEP Sector 4.data si locul nasterii 15.04.1955 Jocalitatea 
rh.a.f2anesti ,Judetul Teleorman. 
101.1~1~1~ 11 domiciliul in: iocalitata 

S1 numicilml doamnel 
10110~ 1~% nr.weebbl. «fflinia 
poştal ţara 

SC. tio 
fax  , e-mail  
CASATORITI 

etlfflob alAIS judeţui codul 
telefon 

, cetăţenia ROMAN, starea civW1 

3. (") reşedinta In România (dacă este cazul): localitatea  • 

str.  ' nr.  . , bl.  , sc.  , et.  , ap. 
 , cocl.ul poştal -  , telefon  
.fax  , e-mail 

4. Prin (numele şi prenume1e)..~~1~,. CNP/CIF 
,.calitate de MANDATAR. confom- PROCURA . 376527NR 5...09,2020 locafitatea .ROSI ) .I 
DE VEDE str.-1 .101~ 114nr. ~111~1.c, . et. ap judeţuilsectorui 
TELE.ORMAN.codul pOştal'... telefon miliimis,-. fax, e-mail ,  

având in vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind. unele măsuri de reglententare . a- - 
vânzkii terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii• nr, 268.i200.1 
privind privatizarea societăţilor ce .deţin in admin1strare .terenuri proprietate publică şi - 
privată a statidui cu destinaţie agricolă şi inflintarea Agenţiei Domeniitor .Statultii. . cu 
modificările şi completările ulterioare, soliCit • prin prezenta cerere afişarea ofertei '... de 
vânzare anexată, 1n termenul ,prevăzut de Legea nr. 17/2014, - cu .moclificările şi 
completările ulterioare. • , . 

Am cunoştintă despre existenţa următorilor preemptori pentru exereitarea .dreţ..)tniu I .do. . 
preempţiune asupra ofertei mele de vânzare: . . . . 

I'l preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradulT, sotii, rudele şi afinii până la 
gradul al treilea inclusiv 

 , j udeţuUsectorul 



CONFORM CUORIGINALUL 

preemptori de rang II: proprietarii InvestiţiiIor agricolepentru culturi ie de porru-,. viţa-
hamei, irigaţii exclusiv .private şi/sau arendaşii. Jn cazul .în care pe terenurile • 

supuse vanzării se află investiţfi agricole pentru. .cultufile de pomi, •hamei .şi..
pentru irigaţii, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietaxii. a.cestor investi ii 

 SC AGROPROD SANTAMARIA SRL 

I j preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu-
telenul supus vânzării. cu respectarea dispoziţiilor prevă'zute la art. 4 alIn. (2:1 şi (4)  din 
I .euea nr. 17/201 4, cu modificările şi completările ulterioare,AVAND URMATO-kil.
VECINL 

preemptori de rang   NU EXISTA.; 

preeniptor . de rang V: Academia de Stiinţe Agricole i Silvice „GbeorgIte 
$i- unităţile de cercetare-dezvoltare din domenille agricUlturii, 

industriej atimentare, organizate şi reglententate prin Legea nr. •45/2009 ptiţind
otganizarea şi funcţionarea Aeademiei de Ştfinţe -Agficole şi Silvice ,Gheorghe loneseu-
şieşti" şi a sisternului de cercetare-dezvoltare •din domeniile agriculturii, 
inaustriel alimentare. eu -modificările şi completăfile -ulterioare„ precum şi iristituţi.ie de.
invăţămant cu profil agricol, in scopul cumpărării terenurilor agricole situate In extravilan 
cu destinaţia striet necesară cercetării agricole, afiate-in vecinătatea loturilor existenteln 
patrimoniul a.cestora„.N.S,AS BUCURESTI • 

[ j preemptori de rang VI: persoane fizice cu; domiciliul/reşedinţa situatiSituată- .I'n 
unităţile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau î.n unătătile administratiV- • 
teritoriale vecine NU EXISTA 

[ preemptori de rang VII: statul romăn, prin Agen ia Do.meniilor StatuluL A.DS. 

Declar că sunt proprietar aI terenului in suptafaţă de 1,.00 ha sItuat in. extraviţanul 
t enlităţii DRAGANESTI DE VEDE., identificat cu număr.' cadastral 20157 inseris 
,:arteu funciară nr. 20757 a loealităţii DRAGANESTI DE VEDE care•• face obiectul 
oţertei.de vânzare, 

- eieiiui. face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare Da 

tm2.tiul este arevat de sareini: Da [1Nu [ X; 
•arn umoştinVI şi am respectat prevederile art. 4 alin. (6) dIn 

completările ulterioare, cu priyire la instrăinarea terenurilor 
in extravilan pe care sunt situri arheologice clasate. • 

s,usţmerea cererii, depun următoarele acte doveditoare: 



1 FOTOCOPIE C1.; 
2 FOTOCOPIE ACTE PROPRIETATE 
3 EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE • 

CER.TIFICAT ĂTESTARE FISCALA 
5 PROCURA 
Cunoscând că falsul in declaraţii se pedepseşte confonn. Legii nr. 286/2009 privind 

Codui penal, cu modificările şi co pietările ulterioare, declar' că datele sunt reale. .corecte 
şi complete. 

Vânzătordmputernicit, 
TOMESCU IULIANA 

Semnătura 

Data 24,09.2021 

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

Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al 
Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic 

European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene. 
Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar. 

Câmpurile notate cu (***) se completează de către imputemicit. In acesţ caz. 
prezintă documentele doveditoare a calităţii de Imputernicit. 



JUDETUL ŢELEORMAN 

şţi PRI fillĂRIA DRĂGĂNEŞ11 DE YEDE 
INTRAREI RE 

Nr. 

- Model 
- Formular pen.tru perso 

OFERTĂ DE VANZARE TEREN 

Subsemnatu1/Subsemnata^1 1111111~~1111=1.0 rN 
av%nd adresa de comunicare 1n: localitatea BU( ;URES11 str.1 

eia~gM nraffiqb iudeţul/sectoru, ,S 
STR.0~~samemmwm~oNT L ET. 
postal  , e-mail   tel.  
vănd teren agricol situat 1n extravilan, in supraf4, ,ţe 1,00 ba, la preţul de 12000 lei 
(DOISPREZECEMIILEI) 

-1 ţ ţ-P1 

CLI.ORIGINALUL L. 

Condiţiile vânzareA2) 
următoarele:  

Date privind identificarea terenului 

suni 

Specificate 

Informatii privind amplasamentui 

terenului 

ca. ..go 
' ri.. . de. 
: • .• . 

nta' 
(*.*-) 

. 

OrasuI./ 
Comunat 

Judetul 

(*) ' 

SUpr 
afat

a 

-(ha) 

(* ) 

Numar 
cadas 

t ral 

(**) 

Numar 

de 
carte 

funci 

ara 
(** ) 

Numa 

r 
tarl 

ano 

t 
(**) 

Numar 

parce 

la 
( **..). 

c, - ,_, 
completeaza 

de C.tre 
vanzator 

DRAGANES 

TI DE 
VEDE 

1 20757 
, 

20757 3 
, 

ARAB I L 

Verificat 

primariel 
X X X X 

Cunoscand că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind 
penal, cu modificările şi com.pletările ulterioare, declar că datele sunt reale, corette şi 
complete. 

Vănzător/imputernicit, 
TOMESCU IULIANA 



(numele şi prenumele în clar) 

Semnătura. 

L.S. 

Data 24,09.2021 

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

Cămpurile notate cu -(**) se completează în cazul- in care sunt cunoscute 
in formaţiile. 

"1) Se.completează numele şi prenumele proprietarului terenului. 
A-2) Se va completa în cifre şi litere. 
A3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan . 

conform art. 2 din Legea fondului f-unciar nr. 18/1991., republicată, cu .modificările şi 
cornp I etări I e ulterioare. 

"4) Se completează. cu „X" rubricile in care informaţiile pot fi comparate cu datele din 
Re.gistrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele aseinenea • • 



ANEXA -1C-1 

CONFOR M Cti ORIGINALULi 

Judetui (*) TELEORMAN 
. . n „ Unitatea admirustrativ-tentoala ( ) 

I DRAGANEST1 DE VEDE 

RegYistrul de evidentă 
Nr98/3din24.09,20'21t*) 

LISTA 
preernptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de. vânzare• 
in ordinearangului de preferinţă." • 

• Ca unnare_. a inregistrării Ofertei de vânzare nr. 2021 depuse .de 
1.11 111 1111.~ in calitate de vănzător si ..pc. baza 
eviden.ţetor deţinute la ni-velul primăriilor şi a informaţiilor cuprinse.M.oferta 
au fost identificaţi următorii preemptori: • 

• 1. preernptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul soţii, rudele şi afinii pănă 1a 
gradul al treilea inclusiv 

Nr. 
(Sr) 

1.11Tle i prenurne persoană fizică/Denumire persoană/perSoane 
. ttridică/juridice .asociaţii i alte entităţi fără personalitate juridică, 
precum si personae juridice care nu se •Inregistrează . • în registrut 
cornertului 

Adresă. 
dornieiliul.reşedirlţăisediu 

Adre..sa : BUGUREST): 
Adresa : -12(1..TRES. ri
Adres;1. : VSTI 
Adresa : BUCURES- 1 
Adresa. : BUCI.ŢR.HSTI 

2. preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole ,pentru culturile -de 
. pomi, hamei, irigaţii exclusiv private si/sau arendaşii. In cazul în care pe 
terenurile •supuse vânzării se -află investiţii .agricole pentru culturile de pomi, 
bamei şi pentru irigaţil, prioritate la cumpărarea acestor terenuri.- au proprietadi acestor 

SC AGROPROD SANTA MARIA • 

Nr, 
ert. 

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

Adresă clomi-ciliulreşedinWSeChu 



3. preemptori de rang III: proprietarii şi/sau aren.daşii terenurilor agriCoie .vecine Cu 
Terenu I supus vanzarii, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. alin. • (2) şi (4). din 

rnodifte le şi eornpletările ulterioare • 

Nr. Nume şi prenume persoană fizică/Denumire 
erţ. persoană/persoane juridică/juridice asociaţii şi alte entităţi 

fără persona)itate juridică,,precum si personae juridice care 
nu se inreQistrează in registrul comerţului 

I. preemptori de rang 1V: tinerii fermieri 

Adresă domiciff reşe trtgu`şed'm .1 

i. Niume şi prenurne persoană fizică/Denumire 
persoanăipersoane j uridi eă/juridice asociaţii şi alte entităţi 
făra personalitate juridică, precum- si .personae juridice care 
nu se inrceistrează în registrul comerţului 

Adresă domicl.huireşedinţălsediu 

N1) ExIsŢA 
' 

5, preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti- • şi urrhăţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, • silyiculturii 
iidurriei alimanţa.re, owanizate şi reglementate prin Legea nr. 4512009 privind.
.orl.:!.anLy.area i funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 

a .sistemului de cercetare-dezvoltare din doMeniile agriculturii, 
iudusţriej alimeritare,- cu .modificările şi completă.rile Ulterioare, precum şi insfituţiile. de 
inN ăţărnant eu.profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate in extra-vilan 

.deStirkatia Striet neeesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente in 
• pat aceştora 

ri),.!numire . ocrsoaffi fizieă/Denumire . perspană/persoane 
asociatii şi alte entităţi fără personalitate 

d că, precum si personae juridice care nu .se inregistrează 
in registrul co-nlerţului 

• 

Adresă domicilittireşe inţăine-diu 

BUCURESTI 

de rang VI: persoane fizice cu .domiciliuliresedinta situatisituatăin-
administrativ-teritoriale unde eşte amplasat terenul sau în unităţile adrfflnistrativ, 

veeine 



CONFORM CLI:ORIGNALUI 

Jr 
Crt. 

Nume şi prenume persoana fizică/Denumire 
persoană/persoane juridică/juridice asociaţii şi alte entităţi 

ră personalitate juridică, precum si personae juridice -care 
nu se Inregistrează în registrul comerţului 

Adresa domieiliu/reşedinWsediu 

NU EX1STA - 

-, ____ 

7. preemptori de rang VII: statul rornâns , prin Agenţia Domeniîlor, StatuIui 

Nr. 
Crt. 

Denumire persoană fizică/Denurnire • persoană/persoarie 
juridică/juridice asociaţii şi alte• entiraţi fără personalitate 
juridică, precum si perşonae juridice care nu se inregistrează 
1n registrul comertului , . 

Adresă dornichluir ec Iţk.V.sedu 
' 

• 

• I , ,!(-DS - BUCUREST1 

2, .. 

Primar, 
STANCIU MARIUS 
(numele şi prenurnele/semnătur 

LS. Seeretar general primărie, 
IJDREA JENI AUR RA 
(numele şi prenume emnătura) 

,eI.NGĂP,JE-35, 

NOTĂ: 
Cămpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 



I
I 

jUDE.ŢUt. TELEOR MAN , . 
PRIMĂRIA'OPJQĂNEŞTI DE.VE.DE 

INTRAR"'

!?1>IS 
p9CUNIENTE DOSA. PREErluTOR DE R.A.NG41 141.0
coproprletari, rttdeie degradull I, soţii, rudele şi tiii 1Yr-g-radu~:Wea.4zi. 

, 
1 Nir. ert Specăficare- Acte v uzator DA 1 - NI., Pa gina  .., ... __. -4- co ie cerere afisare oferta ......i. /,...._

• -- 
proccsul verbal de afisare oferta 

; - listi; preemptori 

 

i..2.,
L.4 

: 
-fotocopie a 131/£:1 

i 5 -fotocopie certificată pentru conform1tate de către 
funcţj2gariiffl. mariel a actutui de proprietate l'',
-extras de carte funclară pentru informare, eliberat co cel 

mult 30 de zile Inainte de afi area ofertel •lf ii - 
-o fotocopie a oertificatului constatator de la regIstrul 
comertului 

• , 

, 

•, Ir; caz de reprezentare, procura notarială, 1n fotocopie • 

certillcata pentru conţormitate de eătre functionarii 
primărlei, respectiv delegaţia„ hotărarea adunărli gencrale a 
asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului 
forTnel asoclative, după oaz, 1n orlginal, precum şi o 
fotocopie a BI/C1/paşaportului alialmputernicitului persoană 
fizică 

42 5 -  7, 9

p. -hotărarea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatutui 
unic, decizia reprezentantutui formei asociadve . ... 
-certiflcat de atestare fiscală emis de eătreprimărie - 

11 -alte documente dovedfloare 4 1 -1(1-4)(» 3,1 —
0 , 9 

. 

I2 - dccizla vanzatorultd CU privire la preemptorul ales 
4--• 

13 - not1ficare privind preemptorli . . . , . 
14 -procesul verbal de de constatare a lricheleril etapel 

rocedurale privind exercItarea preemptiunli — -,-.. - - 
ACTE dosar preemotor grad i- cornunicarea 

 . .. 
de accepta re a ofertei de vănzare,Insoţită de 
ormătoarele documente: . _ 
- fotocopie a BI/C1/paşaportuluţ persoanci fizice, 1ar i'n caz 
de reprezentare se prezintă şi proeură notarială, 1n fotocopie, 
certtleată pe.ntru conforrnitate de către functionaril primărţel 

16 

• 

o fotocopie a eertiftcatului constat.ator de la registrul 
comerţului sau a actului 1n baza cărula işi desfăşoară 
activitatea, îr; cazul persoanei juridice 

17 - 1n caz de reprez.entare apersoaneIjuridice se depune 
delegaţia, hotărărea adunădi generale a asociaţilor, decizia 
asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, 
după caz, 1n original, precurn şi o fotocopie a 
B1/C1f.aşa rtultd. al/a Imputernieitului persoana fiztca 

• 

. • .„. . 
l 8 o fotocopie a documentelor fustitioative care atestă calitatea 

de prcemptor şi 1ncadrarea tn una dintre categoriile: 
coproprietarfi, rudele de gradul 1, sotil, rudele şi afinil pănă 

Q !rad u 1 al treilea inclusiv .
19 -acte de proprietate 
20 - acte de stare civilă 
21 

J—

-alte documente doveditoare, după caz. 

Docuroeutelle vor fi depuse laciosarin ordinea enuntato si numerotate. 



co,FoRmcuoRi.A,„,/, 
PRIMARIA DRAGANEST1DE VEDE 

JUDETUL TELEORMAN 

TEL.0247898300/E-MAIL:prim.ariadraganestidevede@yahoo.com 

REGISTRU EV1DENTA L17/2014 

NR98/2 DIN 24.09.2021 

PROCES VERBAL 

de afisare a ofertei de vanzare si al listei preemptorilor 

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,am procedat la afisarea: 

-ofertel de vanzare nr.98/1 DIN 24,09,2021 

preemptori nr. 98/3 DIN 24,09,2021 pentru suprafata de 1,00 ha situata in T 
3,P..-,identificata cu nr cadastrai si inscrisa in CF4inemo localitatii Draganesti de 
Vede,depusa de catre in calitate 
dePROPRIETARI,prin 01101111. 0111~ nputernicita prin PROCURA. 

Afisarea s-a facut la sediul Primariei si pe site-ul institutiei ,drept pentru care am 
incheiat prezentui PROCES VERBAL. 

DATA 

J.

SEMNATURA 



h1; 

1C IR' 

NOTIFICARE PREEMPTORI 

Judeţul (*)TELEORMAN 
Unitatea administrativ-teritor.Ială ( ) 
COMUNA DRAGANESTI DE VEDE 

Registrul de evidentă 
Nr.100 din 29,09,202 l . 

In temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri.de reglernewar..' 
vanzării terenurilor agricole situate in extravilan şi de modificare a
privind privatizarea societăţilor ce deţin in administrare terenuri proprietate pubhci) 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi inffinţarea Agenţiei Dorneniilor Statului, cu 
modificările şi completările ulterioa.re, p'rin prezenta se aduce la cunosti n I ‘.10i1

0~11.0avand calitate de preemptort , 
SRL 4 , CNP/CIF. 11111~1. 11 (*), nr. inregistrare kielleillefiliffik -- m call ' j

~ 11111111111. 11Wkl\ICT 2 , dvând domiciliul/reşedinţaisediul socialisecunclar In: localitatca 
.SAL tIN 1- C ICRARI, str.   nr.  • bl.  • sc.   et.  
ap.  , judeţul/sectorui TELEORMAN, codul poştal 
mail 

. . • 

te1.11111~ Oferta 1 vânzare nr.98/1 din data de 24:09,2021 
depusă de delleilliiiii~«111111111111111~ priv ind terenul- agricol 
situat în extravilan, în suprafaţa ue 1,00 ha, nr. cadastral 20757 nr. carte funciara 2(1.757..-
nr. Tarla 3 . nr. parcelă  -  , categorie de folosinţă ARABIL., ta preţui de 
12000 Iei ,afişată la sediu1/site-ul Primăriei DRAGANESTI DE V EDE. judeţul 

TELEORMAN. 

Primar, 
STANCIU MARR 

Secretar primarie, • •/,,' 
UDREA JENI-Ap  

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligaffitin'ae completat. 

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

numarul din Registrul asociaţillor şi fundaţiilor. 

— Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat in lista preemptorilor.• 



CONFORM CU ORICINARL L

Judetul TELEORMAN 
Unitatea administrativ-teritoriala 
Primaria COMUNEI DRAGANESTI 
DE VEDE 

Registrul de evidenta 
Nr.102din 29,09,2021 

PROCES-VERBAL 
De afisare notificare preemptori 

Subsemnata TUCA LILIANA , în calitate de persoană responsabilă cu indepfinirea 
obligatiilor prevăzute de. Legea nr.17/2014, in temeiul art.3 litera „d"' din Norrnele. 

metodologice • privind exercitarea de catre Ministerul Agrieultur1i si Dezvoltari.1 Rurale a 
• atributiilor ce ii revin pentru aplicarea titlului I din Legea Nr.17/2014 privind uncle 

masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in eXtravilan cu modifiCarile • 
si completarile ulterioare, am procedat la afisarea notificarilor nr. 100 din.29"2021 , 

pentrr--" . ' 

pentru 

'care nu pOt fi contactati. Afisarea s-a facut la sediul primariei/site-ul institititi. Drept 
pentru care aMincheiat prezentu1 proces verbal. 

Data, 

29.09.2021 


