
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.963 din 15.02.2021

P R O C E S  - V E R B A L  
de afişare a notificării de preemptori

a ofertei de vânzare a terenului agricol în suprafaţă de 1,86 ha a proprietarilor SANDU VASILE si
SANDU IONEL

în temeiul art.3 litera litera ”d” din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr.17/2014 

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan cu modificările şi 

completările ulterioare , am procedat la afişarea Notificării nr.3 din 15.02.2021 pentru titularii dreptului de 

preempţiune din lista preemptorilor privind vânzarea terenului în suprafaţă de 1,86 ha al proprietarilor 

SANDU VASILE şi SANDU IONEL pentru următorii preemptorii: Todaşcă Marcu-decedat şi SANDU 

FLORIN, SANDU DANIEL şi SANDU IONEL, care nu pot fi contactaţi, la sediul Primăriei Coşna, şi pe 

site-ul Primăriei comunei Coşna www.comimacosna.ro.

Drept pebtru care am întocmit prezentul proces verbal.

P R I M A R ,  

Pradău GaYrfţ

SECRETAR, 

Ivan Marlpna

http://www.comimacosna.ro


Anexa nr. ID la normele metodologice

NOTH

- Model - 
- Formular -

FICARE PREEMPTORI
Judeţul (*) cfvjC'rfaf'

Registrul de evidenţă N r ......V..-?... din
Unitatea administrativ-teritorială (*)

în temeiul art. 6 alin. (6) 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 înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările

ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă..... CNP/CIF..............................................27.......... .
(*), nr. înregistrare.................... .rr...........(**) în calitate d e .............777.......... având

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea................777......str.......... rr..........nr. ....7......
bl. ..../r...., sc...... .-nr, et........... . ap..... .-nr.......judeţul/sectorul......... 777........... . codul poştal

......... .T77......, e-m ail......tel.................................. —...., Oferta de vânzare nr. din data de
Jfl.ULMf, depusă de privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de

(ha), nr. cadastral ..k.lfS.i.... . nr. carte f u n c i a r ă . . n r .  tarla.... .77... nr. parcelă
A/?..., categorie de folosinţă la preţul de ..A?.#.?./?.... (lei), afişată lasediul/site-ulV?'.'^..^..

Primăriei.........judeţul.........................+#•**<!»*
Primar,

.............................

(numeleşi prenumele/semnăjura) 
L.S. ̂ Secretar prijnăne,

.........../MtJ.......

(numele şi prenurptffci/semnătura)

NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.- Câmpurile notate cu (**) se
completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat în lista preemptorilor.



Anexa nr. ID la normele metodologice

- Model - 
- Formular -

NOTI1FICARE PREEMPTORI
Judeţul (*) ditcFftjrf'

Registrul de evidenţă Nr......LÂ... din
Unitatea administrativ-teritorială (*)

f
în temeiul art. 6 alin. (6) 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 înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă..... CNP/CIF.........................................27...................

(*), nr. înregistrare................................... (**) în calitate de având
domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea......... rr..........., str........27............ nr..............

bl. sc...... vr.., et...... n... ap...... ..........judeţul/sectotul....... codul poştal
........... - . ......e-mail ........ .r..............Oferta de vânzare nr. din data de

depusă de ...IjUJjS..... privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
(ha), nr. cadastral .....kJ.f.Z.lnr. carte funciară....̂ /.£$/.., nr. tarla.... 27... nr. parcelă

categorie de folosinţă la preţul de (lei), afişată la sediul/site-ul
Primăriei....... judeţul..........................

Primar,

...................

(numele şi prenumele/semţjăttfra)
L.S. Secretar prifhărie,

...jD&kg.. tfiHMsL.
(numele şi prenurr\el£&emnătura)

NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.- Câmpurile notate cu (**) se
completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat în lista preemptorîlor.



Anexa nr. ID la normele metodologice

NOTI1

- Model - 
- Formular -

*ICARE PREEMPTORI
Judeţul (*) Ĵ yţĈc

Registrul de evidenţă Nr......din
Unitatea administrativ-teritorială (*)

(.«-f QoîajJ-
7

în temeiul art. 6 alin. (6) 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 înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă..... CNP/CIF............................................. .................

(*), nr. înregistrare....................... nr......... (**) în calitate de £ ?# /$ £ .., având
domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea................^7...... str.............T77.......nr..............

bl........ sc........... ....., et.......ap................m..., judeţul/sectorul..........~ ........... . codul poştal
.............. e-mail .......................Oferta de vânzare nr. din data de

depusă de privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
O M (ha), nr. cadastral ...k.Lf.M...., nr. carte funciară.Ş/.O?../!..., nr. tarla nr. parcelă

categorie de folosinţă la preţul de (lei), afişată la sediul/site-ul
Primăriei......SS&lt.... Ju d e ţu l......A # * * * *

Primar,
^ .... fty&SÂt/ dfoftfC )

................'?J:..............................1—'•••"
jU T'r.i is (numelp şi prenumeleisefhnătura) 

L*.S. Secrefâr primărie,
. . . .. s J i  a * t />

%

..
(numele şi prenum^/semnătura)

NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.- Câmpurile notate cu (**) se
completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat în lista preemptoriior.



Anexa nr. ID la normele metodologice

- Model - 
- Formular -

NOTIFICARE PREEMPTORI
Judeţul (*) f j o  c f o f
U nitatea ad m in istra tiv -te rito ria lă  (*) 

don <jhf r t  Qqf/J f R egistru l de ev id en ţă  N r. d in  ? £ .& / ( * )

în temeiul art. 6 alin. 16) 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 înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările

ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă..... CNP/CIF.......................................... r...................
(*), nr. înregistrare....................rr.............(**) în calitate d e ............,T........... având

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea.... ................... . str........ .17...........nr.T.......... ,
bl........TI., sc......et................ ap............~...... judeţul/sectorul......^ .?S ^ .....,co d u l poştal

................H , e-m ail............ ........„ tel............t:........... Oferta de vânzare nr. din data de
depusă de ..... privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de

(ha), nr. cadastral nr. carte funciară..^^}.^.., nr. tarla.....T..... nr. parcelă
.if...., categorie de folosinţă . £ i la preţul de .... (lei), afişată la sediul/site-ul...............

Primăriei......... .... judefu. . . .h .W  * * * * » " '
Primar,

........... m m .......... ..........................^ ..

(mimele şi prenumele/semnătora)
.US. Secretar pfirrtfrie,

......... tfM'M't...........
(numele şi prenufn&e/semnătura)

NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.- Câmpurile notate cu (**) se
completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat în lista preemptorilor.


