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LISTA 
preemptorilor in vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare in 

ordinea rangului de preferinţă 

Judeţul (*) OLT 
Registrul4ei evidenţă 
Nr. . . . 7`.. . . . din .07 -- • --ig>.23 Unitatea administrativ-teritorială (*) 

PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA 

Ca urmare a inregistrării Ofertei de vânzare nr.8 depusă de ANGHEL IULIAN, In calitate de 
vânzător, pe baza evidenţelor deţinute la nivelul primăriilor şi a informaţiilor cuprinse 1n oferta 
de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori: 

o preemptori de rang I: coproprietarii, soţii, rudele până la gradul al treilea şi afinii până la 
gradul al treilea, in această ordine 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele persoanei fizice/Denumirea 
persoanei/persoanelor juridice, asociaţiei şi altor entităţi 
fără personalitate juridică, precum şi a persoanei juridice 

care nu se Inregistrează In registrul comerţului 

Adresă de 
domiciliu/reşedinţă/sediu 

1. NU ESTE CAZUL - 

o preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-
vie, hamei, irigaţii exclusiv private aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare 
şi/sau arendaşii. in cazul 1n care pe terenurile supuse vânzării se afiă investiţii agricole pentru 
culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la cumpărarea acestor terenuri 
au proprietarii acestor investiţii. 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele persoanei fizice/Denumirea 
persoanei/persoanelor juridice, asociaţiei şi altor entităţi 
fără personalitate juridică, precum şi a persoanei juridice 

care nu se inregistrează in registrul comerţului 

Adresă de 
domiciliu/reşedinţă/sediu 

1. NU ESTE CAZUL 

2. 

o preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul 
supus vânzării, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 
17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi infiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele persoanei fizice/Denumirea 
persoanei/persoanelor juridice, asociaţiei şi altor 
entităţi fără personalitate juridică, precum şi a 

Adresă de 
domiciliu/reşedinţă/sediu 



persoanei juridice care nu se Inregistrează in registrul 
comerţului 

1. BICĂ TRAIAN Loc. Craiova, str. Arieş, bl.A, 
sc.1, ap.2, Jud.Dolj 

2. ŞERBAN EUGENIA-MARGARETA 

o preemptori de rang IV: tinerii fermieri 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele persoanei fizice/altor entităţi fără 
personalitate juridică, precum şi ale persoanei juridice 

care nu se inregistrează in registrul comerţului 

Adresă de 
domiciliu/reşedinţă/sediu 

1. NU CUNOSC - 

2. 

o preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
şi unităţile de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare, organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a 
sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silvicul-turii şi industriei 
alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de invăţământ cu 
profil agricol, in scopul cumpărării terenurilor agricole situate In extravilan cu destinaţia strict 
necesară cercetării agricole, aflate In vecinătatea loturilor existente in patrimoniul acestora. 

Nr. 
crt. 

Denumirea persoanei/persoanelor juridice, asociaţilor şi 
altor entităţi fără personalitate juridică, precum şi a 

persoanei juridice care nu se Inregistrează in registrul 
comerţului 

Adresă de 
domiciliu/reşedinţălsediu 

1. NU ESTE CAZUL 

2. 

o preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată in unităţile 
administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau in unităţile administrativ-teritoriale 
vecine 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele persoanei fizice/Denumirea 
persoanei/persoanelor juridice, asociaţilor şi altor entităţi 
fără personalitate juridică, precum şi a persoanei juridice 

care nu se Inregistrează in registrul comerţului 

Adresă de 
domiciliu/reşedinţălsediu 

1. NU CUNOSC 

2. 

o preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului 

Nr. 
crt. 

Denumirea persoanei/persoanelor juridice, asociaţilor şi 
altor entităţi fără personalitate juridică, precum şi a 

Adresă de 
domiciliu/reşedinţă/sediu 



persoanei juridice care nu se inregistrează in registrul 
comerţului 

1. NU ESTE CAZUL 

2. 

Prim41;--z-
Constantin Steli‘Ein 

DATA: 

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

Secret4 r General , 
Miha. n IDITA 

Inspector, 

Luminiţa CHIRITĂ 


