
Nr.   4_4din i-`,1        2f )2_2-

€.S#-ERŢĂ  DE VÂNZARE ŢEREN

Subsemnata TROFIN  SILVIA,  CNP  2570819070097,  având  adresa  de  comunicare
în:    ioca!itar.ea    Botoşani,    str,    PrimăverH    nr.    21,    sc.    D,    et.4,    ap.    14,   judeţul
Botoşani,  codul   poştai   .,.. H ...,........,  e-man   \ ,..................,  tel.   0748370414,  vând

Ţ'f`    teren   agrii'W  srmt[  în   ext!'E!'uy'i!an,  în  supraf-aţă  de   1,08   (ha),   la   preţul  de   10.000
(zecemii)  (lei;ţ

Condiţii!e  de  vânzare"  sunt  următoarele:  nu  este  cazul

Dat.e  privind  id`?nr.!ri.'=area  ier.er'!u!ui
3.riformaţii  privinc! ampiasamentu! terenului

Categc`na

Spec'f'Cdîe              c`(``TH,,c,/judeţLn  su?(,rt:)\f)aţa    cŢ:,Ţîţ;rra,    Nf:j€{:*c:;t:;rdde     t8{U[,g,};ort        :!c:!LŢ€Î;      f°i;'Î;ă3)   °bse"

Secompleieârim           i!ri{{-_iiii/BomqriH                  IJLq            55275             Ci527i                     28      412/2/23              ara"
către  vân?:ător.

Verific,at  priin.i!  ,r}'.`) r
`"                  Cunoscâna     (:iă     îa!su!     `h     declaraţii     sG`     pedepseşte     conform     Legii     nr.

ffg4,'#SSmz#?p#„îţiA;,-`y  pri\tind  ;'  ~;,f,"  ,;'ww  cu  moc!ificărik}  şi  compietăriie  uiterioare,   deciar
că  datele  sunt  reale,  corecte şi  complete,

Vânzăt,Jr
TP\OF--IN  S,tL'\`,'

Semnăţur;=!

Data,:   7  !iii!€'i-Ţibrie  ?Ţ)2.2



-  Moclel  -

judeţ{jl  (*)  BOŢOŞAr#

Unitatea  ac]i"mstra=!`.;J`:ent3ria!ă  (* )
Comuna  U,ite"

D-LUI

-K::r`st:Tîăd:n'd# Il       2:f J.c2-

LISTA

preemE9±®ria®r în  tJederea eB€®rGitării dreptu!ui de preempţiune asupra
ofertei tie vâaîzare    în ordinea rangu!ui de preferinţă

Ca  urmare  a  înregistrării  Ofertei  de  vânzare  nr. Zf,.din   +,// 202J2_
depuse  de  TROF:IN  SILVIA.,  în  ca!itate  de  vânzător,  pe  baza  evidenţelor  deţinu-t=
ia   nive!u!   primăriiior   şi   a    informaţii!or   cuprinse   în   oferta   de   vânzare   au   fost
identificaţi  următomi  preernptori:

kppreemptori  de  r&ng  `E:   coprciprietarii,  rudele  de  gradul  Ţ,  soţii,  rude!e  şi  afinii

până  la  gradu!  ai  treilea  inciijsiv

itiu!ric-`   Şi   !.ir`.:riiHt`,€:   rters:`jaii€-{   fizică/Denumre

:\t'r.                 persc>ană;'perso;jr!e  }uw!i(.ă/]unc!ii`e,  asc)ciaţii  şi  alte
crt.           entităţ!  fără  perscHialitate juridică,  precum  şi  persoane

jun`dice  ctire  "  se  înregistreaz=ă  în  registrui  comerţului
i.     Trofin  victor

2.      Trofin  SilviiL.  Ţi-.ofin   ih`'iar.ia,ia

3.     Trofin  VirgH.,  Ţrofin  Georgiana

4.      BCH-oda  Răzvan  si  Bcjroda  Simona

viţă-de-vie,.   hamei  Şi   pentru  irigaţii,   prioritate  la

proprietarii  acestor investiţii.

NuiTie  şţ  preniime  persoană  f!zică/Denumire
Nr.               Jersoană/persoane ]ur!dică/'juridice,  asociaţii  şi  alte
crt.           ent!tă;-j  fără  persona!ltaţLe juridică,  precum  şi  persoane S\

juric!ice  care  r.u  se  În{~e€:!sT`re€.:=ză  în   reţ]istrui  comerţii!ui
i                                                                                             Nlj   `-.`L:C   cazli!

2.

Adresă  domiciliu/reşedinţă/sediu

!oca"tatea  Botoşani,  str.,  Primăverii
nr.  21,  sc.  D.,  et.4,  ap.  14,  judeţul
Botosani
Mun.  B()to.Şzini.    slr.  Primă\JL.i.ii  nr.22,  et.1,jud.

B()tos.1lli

Mi!ii.   l€isi,  str.   AL   (``'el   Bim.  iii-.4t).   Ţ3i.Y.l`  sc.  A,

tlp.30.  l`t.8, jucl.   Iaşi

Mim.   Iiişi,  sH-.   I  IL`iiri  (`o{m(lfi  iir.1 (),  Valea  Lupului,

llld.   laşi

ffm.preemptori   de   rang   EE:   pi-oprietarii   investiţiiior  agricole   pentru   cuituriie   de
pomi,  \riţă-de-vie,  hamei,  irigaţii  exclusiv  private  şi/sau  arendaşiL  În  cazui  în  care
Fşe  terenuri!e  supuse  vânzării  se  află   investiţii  agricole  pentru  cuituriie  de  pomi,
•,:t-=      A,`     t.:_         L_.__J_:     _:     _____LI_I

cumpararea  acestor terenuri  au

Adresă  domici!iu/reşedinţă/sediu

m_      _    r_         Ă

1

___.     '

_„     ___    1

3npreempt®ri   de   rarşg   IHI:    proprietarii   şi/sau   arendaşii   terenuri!or   agricole
vecine  cu  terenui  supus  vânzării,  cu  respectarea  dispoziţiiior  prevăzute  ia  art.  4
alin.  (2)  Şi  {4)  ciin  LegiŢi  r`re  j;3B.g€?`=;fi:i&±Ă,  cu  modificările  şi  compietări!e  ulterioare:

`r`!ume  Şi  Hrenume  persc>ană  fizică/Denijmire

Nr.               persoană/persoaiie juric!ică/juridice,  asociaţii  şi  alte
cf't.           entităţi  fără  persona!!tate juric!!că,  precum  şi  persoane

juridice  Care  nu  se  înregistrează  în  registrul  Comerţuli3i

Ac}resă  c!omiciiiu/reşedinţă/sediu



M,ost.  def.  Arsine  Victor

Mc.st.  def   Nechifor Teodor

4.preemptori de rang  E-V:  tinerii fermieri

Nijme  Şi  prenume  rJersoană  fizică/alte  entităţi  fără
persoria'itâte jL;rid!Că,  preciJm  şj  persoane juridice  care  nu

se  înregistrează  î,r!  registrui  comerţului

Nu  €ste  c,azul

Necunoscute

neculloscuţe

Adresă  domiciliu/reşedinţă/sediu

5.preemptorî   de   rang  V:   Acaciemia   de   Ştiinţe  Agricoie   şi   Silvice   "Gheorghe
lonescu-Şişeşti"   şi   unităţile   c!e   cercetare-dezvoltare   din   domeniile   agriculturii,
siivicu!turii   şi   indust`-riei   a!imentare,   organizate   şi   reg!ementate   prin   Legea   nr.
~guj##ÎţSŢg._9   pri`i/incl   organizarea   şi   funcţionarea   Academiei   de   Ştiinţe   Agricole
Si!vice   "Gheorgiie   lonescu-Şişeşti"   şi   a   sistemu!ui   de   cercetare-dezvoltare
domeniile    agriculturii,    silviculturii    şi    industriei    aiimentare,    cu    modificările
comp!etăriie   u!te.rioare,   precum   şi   instituţiile  c!e  învăţământ  cu   profil   agricol,
scopul   cumpărării   t`erenurilor   agricole   situate   în   extravilan   cu   destinaţia   strict
necesară  cercetării  agrico!e,  af!ate  îr;  vecinătatea  loturilor existente  î`n  patrimoniul
acestor8 =

:,i     aR:e:nr#:';::i:f:ă:,s::,a?::: :|:, ::i;î,!: :C::,J:u:r:i,,:Că:,:J;:r:=t:rf.;â::p:ec[:ui!L; if:
r,l u   (-_",t.e   \,_.a;:u!

Adresă  domiciiiu/reşedinţă/sediu

6DPF®empt®F§  c§e  ramg  t`m   persoane  fizice  cu  ciomiciliui,/reşeciinţa  situat/situată
în   ur!itătţ!Ie   ac!ministrat!v-t-.erit{)riale   unde   este   amplasat  terenul   sau   în   unităţile
administrativ~i=eritor!a!e`vt€icine

Nume  şi  prer`ume  persi.,ană  fizică/Denum.re
Nr.                persoană,i'ijersciaiie  jurjdică/juridice,  asociaţii  şi  alte
crt.           entităţi  fără  L`ers.oiialitate juridică,  precum  ş!  persoane

jurjc,,ce care  nu  se înregjstrează  ,,`n  reg,str,j,  comeft,j,u;
î\h  es.te cazui

Adresă  domiGliu,i`reşec!mţă./sediu

7opreempt®ri  de  ramg  VEE:  iitatui  român,  prin  Agenţia  Domenii!or Statu!ui

.Nr:.     aEân5hl,!:-âţ,pc:ărrsăoap'::î-:g::ş,`?â;:;FJJ|`,`r,::+j,ls;?i,/JPLi':gLc;,, ş:spoeciş:',: îş:
juncjir.e  care  r:L'  Se  îilreg!strează  îr.  regis::ru!  corr)erţulL:.

F9rimar,
Consta

Adresă  at)mici uu/reşedHiţă/sediu

secFetar Primărie,
\.,Jasi!e  Ursachi

_----:--`



N®TIFICARE  PREEMPTORI
=n`;,ioşt.  def.  Arsine  Victor

Judeţui  (*)  BOŢOŞANI

Unitatea  admir`!!strat!`v~:.eritoria!ă   {*}
COMUNA  l"TENI

Fjotoşani

R:g,#r#dd:neY.,Ş#Î`./`....2o22-

În  temeiu!   ag.t.   6  aiinti   (6)  din   Legea   nr.   #~"&L&#_®_#gLffiă  privind   unele   măsuri  de
reglementare  a  vânză,ri;  terenurilor  agrico!e  situate  în  extravilan  şi  de  modificare
a   Legii   nL    .;;iz`':j':%,r:?:!;#fi%i:!,h   riri\rmd   privatizarea   societăţilor   ce   deţin   în   administrare
terenuri    proprietate    publică    şi    privată    a    statului    cu    destinaţie    agricolă    şi
înfiinţarea  Agenţjei  Domeniilor  Statului,  cu  modificările  şi  completăriie  u!terioare,

prin  prezenta  §e  ad,uce  la  cunoştinţă  că TROFIN  SILVIA,  CNP  2570819070097,
m  calitate  de  propriotar,  având  domici!iul  în   :   locaiitatea  Botoşani,  str.  Prjmăverii

rr:.2d|:,şâ."D;4ât3.şâ4a|P4flo4f,ei:gedţăivâont:â:g',nr:o'#dŢnoşdtâta..ă;.....*ta..//..,Î-oŢai
depusă    de    ŢROFŢN    SIWIA,    privind    terenul    agricol    situat    în    extravilan,,    în
suprafaţă  de   1,0±1  (ha),   nr.  cadastral  55275,   nr.   carte  funciară   55275,   nr`  tarla
28   nru    parce!ă   412/2/23,    categorie   de   foiosinţă   arabiL    la    preţui   de    10.000
(zecemii^)  (iei)    afişată  la  ţ`;ediul,J'site-ui  primariaunteni.ro  Primăriei  Unţeni.  judeţul
•h   _  L   _     _

Primar'
•.C®msştantin  Pa

LS.

seşraestEî:Err`sţ#



N®"FECARE PREEMPTORI
Moşt.  ciet`'.  Nechifor Teodoi.

Judeţui  {*:,ţ  BOŢOSAitil

Unitatea  acirŢm!strati`v'-te!-:tcriaiă  (*)
COMUNA  UNŢEţ'v.I

#`sS#ât-:v,d-e#,.,,2o-±L

Îr!  tFTK?iu  art,   6  €=i',r!.   {6}  .d;n  Legea  i'ir.  rp"#âp=.®iff.^g,  PrMnd
reglementare  a  `fânzărH  te!renuri!or  agrjcoie  situate  Î.n  extravilan
a    LegH    nr.   ărză„5,L#`.L:vj;â,#;?„'``:a€~.r?&=    c'riŢv'ind    privatizarea   societăţi!or   ce    deţHi

terenuri    p!'op.rietate    pub!ică    şi    privată    a    statuiui    cu    destin
'i`Hfiinţarea  Ag€fiţ"   DGmetii!!or  Statuliui,  cu  mociificări!e  ş!  comp!€

priri   prezErşta   .€±€?g   afEE_iflp   !ffi   LV.15!PmQ,i>*:dr`+=   ^=   Tr`^TTL.   ~..  h  ._  .        __
+__..=,`_,   ,.~`...BL„„"   UlaLU!luu  "   mooiricari!e  şi  comp!etăriie  uiterjoare,

"  6rezE!ita  Sţi6;n  ăBducj'e  Îa  €"m,cîşfiinţă  că  TROFIN  SILVIA,  CNP  2570819070097,
h  ca!itaţ=e  de  ;:Lrcjpr!c;"ta?-,   cj7,,itâr!d  domici!iu!  în   :   !ocalit.3tea  BotoşarH  str.   Primăvern
„2î,,ş:j:D74{jţ;şf,4a]P4,3gf,e::,=edţ=,v%omt:â:3],nrc#4u,dŢnoşaţc::adeî`„,Î.o:±

depusă    ±e    ŢFmFŢN    SŢL`ţ;'FA,,    pn\vind    terenui    agncol    situat    în    extraviiaq    în
supr€r!faţ-ă  ti€   ţfl8  {fia;3,`   {ir.   caa'astral  55275,   nr.  carte  funciară   55275,   nr.  tarla
2şs    m    p.?r`:e-;ă    4l.2,4'2/';j.J;     f`a+f-jgc`r!e    de   folosinţă    arabH,    !a    preţui    de    10.000

{zecemU  f iL`i`+,.  {`,iŢlş.r=3tă  :,a  serj'iL!!/siţe-uj  pnmariaunterm  Pnmăriei  UnţenL  j{jdeţul
F;lltosanJ;,

!F9».şm@r,t-

*:®mstantş.E.3
•g.e'Gffet@r  PmgrŢiărje,

\/asi8e  UffsaG:hi

unele  măsuri  de
şi  de  moc!ificare
în  aa!ministrare

aţie    agricolă    şi


