
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.5779 din 27.08.2021

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

a ofertei de vânzare a terenului agricol în suprafaţă de 0,9296 ha a proprietar Pilug Ileana

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.6 din 27.04.2021 pentru titularii dreptului de 

preempţiune din lista preemptorilor privind vânzarea terenului în suprafaţă de 0,9296 ha a proprietar Pilug 

Ileana pentru următorii preemptorii: Pilug Ilie, Pilug Iliuţa, Todaşcă Costică, Toloş Silviu, Todaşcă 

Aspazia şi Pilug Ileana, întrucât nu toţi preemptorii pot fi contactaţi, la sediul Primăriei Coşna, şi pe site- 

ul Primăriei comunei Coşna www.comunacosna.ro.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal.

P R I M A R ,

Pradău

SE C R E tA R , 

Ivan Marialna

http://www.comunacosna.ro


Anexa nr. ID la normele metodologice

- Model -
- Formular -

NOTH-ICARE PREEMPTORI
Judeţul (*)

Registrul de evidenţă Nr. ./1 ........dîn
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 Ia cunoştinţă ...... CNP/CIF.... rr....................
(*), nr. înregistrare...........HT..................... (**) în calitate de

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundarîn: localitatea...... ..,str nr. ..r:......
bl.......... ^*sc........... ,-et.........., ap............. .-rr, judeţul/seeWruI......... codul poştal

.................. i^e-m ail..................... . tel.............rm......., 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........ rz nr. parcelă
T*.r...... categorie de folosinţă la preţul de (leiUafişată Ia sediul/site-ul..............

W  Primăriei.....  ......judeţul........
/

Primar,
................ ..................................................

(numele şi prenumele/setnaâtura^
L.S. Secretar primărie,

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

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 -

NOTH'ICARE PREEMPTORI
Judeţul (*) JUfc/A/’f

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

(2o Ja/J-
/

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 ....17....................
(*), nr. înregistrare................7.................(**) în calitate de având

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea..... .................... nr............,
bl...... .7..., sc.......... .;et......... ap............7 ....., judeţul/seetorul.....£bî££jfe$.,, codul poştal

..............e-m ail...................... .7......tel................... 7...., Oferta de vânzare nr..... 2 ......din data de
depusă de privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de

(ha), nr. cadastral nr. carte funciară..^/!?.^.^, nr. tarla......,7... nr. parcelă
, ..........categorie de folosinţă la preţul d e .... (lei), afişată la sediul/site-ul .t£ .j£ .k£

Primăriei...... ................... . judeţul......^  Q f y u z  > /t

Primar,

(numele şi prenumele/sentnatural
L.S. Secretar primărie, 

........ / l / f c j

(numele şi prenţH^te/semnătuţa)

NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatpriu 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

NOTI1

- Model - 
- Formular -

’ICARE PREEMPTOR1
Judeţul (*) /U&trcOd

Registrul de evidenţă Nr. ..Â .......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 Ia cunoştinţă ...2 ^ ? / .d fd p fj.d ........ , CNP/CIF 7....................
(*), nr. înregistrare.............-7.................... (**) în calitate d e ......având

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea..... .„.7......
bl........... ................., et.T........, ap............Z., judeţul/secterul......... .^ £ ../ .$ fc o d u l poştal

.............:......, e-m ail......... .2T.........tel................. .7....., Oferta de vânzare nr. ...... din data de
depusă de privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de

fi.fl'l'jlf... (ha), nr. cadastral .... nr. carte f u n c i a r ă . . n r .  tarla..... .7.... nr. parcelă
Ş.T....... categorie de folosinţă .^g., la preţul de .... (lei), afişată la sediul/site-u!

* * Primăriei.... Q b fd L ...... judeţul......& £ £ * #  * * * »  ^
Primar,

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

(numele şi prenumele/scrfinătura)
L.S. Secretar primărie,

(numele şi pcemţtn^le/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 -

NOTI FICARE PREEMPTORI
Judeţul (*) rC \fC f i /P

Registrul de evidenţă N r............... din 2 :£ ./.£ p ./(*)
Unitatea administrativ-teritorială (*) 

M M M *  & L/W

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 Ia cunoştinţă CNP/CIF...... .77................
(*), nr. înregistrare...................... .cr......... (**) în calitate de având

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea ..... , . . .  nr......r......
bl ........ .77, sc. et......... .7, ap............-n.., judeţul/sectoruL........ codul poştal

................7.., e-m ail.............. y...... te l .................. Oferta de vânzare nr..............2..... din data de
depusă de . privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de

(ha), nr. cadastral .A.L£?.£....... nr. carte funciară.. . f , nr. tarla..... 7 .. nr. parcelă
categorie de folosinţă la preţul de (lei), afişată la sediul/site-ul

1 f Primăriei..... ......................judeţul..... f o g * #  ^
Primar,

................. ......................f2 .^ 7 ..4 r ...,
(numele şi prenumele/semnătura)

L.S. Secretar primărie,
................ ....................

(numele şi.prenpnftfle/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 -

NOTI FICARE PREEMPTORI
Judeţul (*) JV cfjb-9

Registrul de evidenţă Nr. J.L .......din ?/{*}
Unitatea administrativ-teritorială (*)

O  O H  t M / r - b

A

In temeiul an. 6 alin. (A) 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........................................... 7................
(*), nr. înregistrare....................7r............. (**) în calitate de având

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea..... fr.Sf.ttfc.,..., s t r n r .. . . . '.....
bl........... , sc. ....7...., et.........7, ap........... .7..., judeţul/scctomh.......codul poştal

.................7., e-m ail.............7..... . tel................. 7Î...., Oferta de vânzare nr. ....1?......din data de
depusă de . privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de

9./$!$£.... (ha), nr. cadastral .h L fJ ...... . nr. carte f u n c i a r ă . . n r .  tarla.„„..7... nr. parcelă
categorie de folosinţă la preţul de (lei), afişată Ia sediul/site-ul

Primăriei..... ....................., judeţul......â S l f a t  a**A*& Q n* * **-

Primar,
.............M & llt/....... ...........................

(numele şi prenumele/semnătură)

h f

L.S. Secretar prynărie, 

(numele şi prefiBtaele/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 -

NOTIFICARE PREEMPTORI
Judeţul (*) J i / c z M
Unitatea administrativ-teritorială (*)

CfOMuxSj â U W *

In 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

r t t

ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă..... .................................. . CNP/CIF..... .....................
(*), nr. înregistrare ................ :.*î ....... (**) în calitate de .fl&X.'Hd?}...’,.., având

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundarîn: localitatea.... 99f./dd ......n r ...;...................................... ,
bl. sc.......:..., et........».., ap................, judeţul/sectorul.........codul poştal

.........................., e-m ail.............77....... , tel................7T..... , Oferta de vânzare nr. ,*^f#& 'âin data de
d A 'P l.fy depusă de . fi.f.ff.9.. ţ. privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de

Qf7ddÂ„.. (ha), nr. cadastral .ŞLS.lff,.,..... . nr. carte funciară ..^ .? .^ .., nr. tarla....."..... nr. parcelă
categorie de folosinţă ^ ju!a.e ., Ia preţul de .......(lei), afişată la sediul/site-ul

W  Primăriei...... ................... „ judeţul.... ^
Primar,

Ş.i/.diţr..
(numele şi prenumele/sernnătura)

L.S. Secretar primărie,
...............

(numele şi prer<umtu^/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.


