
ANEXA nr. 1D: 
 

NOTIFICARE PREEMPTORI 
 

 

Judeţul (*) Bacau Registrul de evidentă 

Nr. 23 din 26.08.2022 (*) 
Unitatea administrativ-teritorială (*) 

Sarata 

 
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 titularilor dreptului de preempţiune de rang I 
(coproprietarii, rudele de gradul I, soţii, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv) – Bucur 
Cătălin, Petroiu Adina, Bucur Ioan, rang II (proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, 
viţă-de-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 irigaţii, 
prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii) – SC MAISCOM SRL, 
rang III (proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării) – Bogdan 
Petru, Chiper Ion și de rang VI (persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile 
administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul, care îndeplinesc condițiile cerute de lege), 
Oferta de vânzare nr. 23 din data de 25.08.2022, depusă de Bucur Aurica, privind terenul agricol 
situat în extravilan, în suprafaţă de 0.3 (ha), nr. cadastral 62300, nr. carte funciară 62300, nr. tarla 
15, nr. parcelă 264/3 categorie de folosinţă arabil, la preţul de 29280 (lei), afişată la sediul/site-ul 
Primăriei comunei Sărata, judeţul Bacău. 

 
 

Primar, 
Argatu Irina 
L.S. 

Secretar general al U.A.T., 
Cristina Sandu 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  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. 

 


