


ANEXA IC 

la normele metodologice 
LISTA 

preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în 
ordinea rangului de preferinţă 

·Model·

Judeh•I "<*) BUZAU Registrul de evidenţă 
Unitatea Nr.98 din 19.04.2021 
administrativ-teritorială (*) 
(•)PRIMARIA COMUNEI BALTA 
ALBA 

LISTA 
preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preemp\iune asupra ofertei de vânzare în ordinea 

rangului de preferintă 
Ca urmare a înregistrării Ofertei de vânzare ntr. 33 depuse de BEDEU CORNEL CNP 

0000000000000 si DUTU STELA CNP 0000000000000 în calitate de proprietari, prin 
imputernicit GIRBAN MARIAN CNP 0000000000000 pe baza evidenţelor deţinute la nivelul 
primăriilor şi a informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori: 

1. prcemptori de rang I: coproprietarii, rudete de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al 
treilea inclusiv 

Nr. crt. Nume şi prenume Adresa 
persoană fizică/ domiciliu 
Denumire persoană/ I 

persoane juridică/ reşedintă 
juridice, asociaţii şi alte /sediu 
entităţi fără 
personalitate j uridicli, 
precum şi persoane 
juridice care m.1 se 
înregistrează în 
registrul comerţului 

I. DUTU DORU-frate 
. ,. 

2. 
3. 
4, 

5. 

6. 

7. 

8 

9. 

10. 

2. preemptori de rang TI: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, vită..<fe-vie,
hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaşii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află 
investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru iriga\ii, prioritate la cumpărarea 
acestor terenuri au ro rietarii acestor investi ii. 
Nr. Crt. Nume i renume Adresa 

I 
I 





Nr. Crt. Denumire persoană/ Adresa 
persoane juridică/ domiciliu 
juridice, asociaţii şi I 

alte cntităfi fără reşedinţă 
personalitate juridică, /sediu 
precum şi persoane 
juridice care nu se 
înregistreazl! în 
registrul comerţului 

I. 

2. 

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

Nr. Crt. Nume şi prenume Adresa 
persoană fizică/ domiciliu 
Denumire persoană/ I 

persoane juridica/ reşedintli 
juridice, asociaţii şi /sediu 
alte entităţi fără 
personalitate juridică, 
precum şi persoane 
juridice care nu se 
înregistrează în 
registrul comerţului 

I. 

2. 

7. nrecmntori de ranl! VII: statul român, nrin Auentia Domeniilor Statului
Nr. Crt.

I. 

2. 

Primar, 
Marin Ionel 

Denumire persoană/ 
persoane juridică/ 
juridice, lllSOCiaţii Şi 
alte entităţi fără 
personalitate juridică, 
precum şi persoane 
juridice care nu se 
înregistreazl! în 
registrul comerţului 

(numele şi prenumele/semnătura) 

Adresa 
domiciliu 
I 

reşedinţă 
/sediu 

lvao
Intocmit, 

�
udia 




