
 
    ANEXA 1D 
 
    la normele metodologice 
        - Formular - 

NOTIFICARE PREEMPTORI 

 
Judeţul BUZĂU              Registrul de evidenţă    

Nr. 3 din 09.11.2021 Unitatea 
administrativ-teritorială 
BLĂJANI 

 
 
    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 moștenitorilor def. Negoiță 
Maria, CNP/ .......................... ,  în calitate de preemptor rang III, având ultim domiciliu 
cunoscut în: localitatea Blăjani, com. Blăjani, județul Buzău, codul poştal ...................., e-mail 
....................., tel. ......................, Oferta de vânzare nr. 3 din data de 09.11.2021, depusă de 
Rusu Camelia și Rusu Călin Bogdan, prin împuternicit Negoiță Iulius-Paul privind terenul 
agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.59 (ha), nr. cadastral 22929, nr. carte funciară 
22929, nr. tarla 14 nr. parcelă 282; 282/2, categorie de folosinţă arabil-pășune-vie, la preţul de 
1780 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Blăjani, judeţul Buzău. 
 
   
  Primar, 
    ISPAS GHEORGHE 
                   
 
 
   Secretar general, 
    MIHAIU MIRELA  
 
 
 
 
 
 
 
    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. 
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NOTIFICARE PREEMPTORI 

 
Judeţul BUZĂU              Registrul de evidenţă    

Nr. 3 din 09.11.2021 Unitatea 
administrativ-teritorială 
BLĂJANI 

 
 
    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 moștenitorilor def. Răileanu C. 
Ion, CNP/ .......................... ,  în calitate de preemptor rang III, având ultimul domiciliu 
cunoscut în: localitatea Blăjani, com. Blăjani, județul Buzău, codul poştal ...................., e-mail 
....................., tel. ......................, Oferta de vânzare nr. 3 din data de 09.11.2021, depusă de 
Rusu Camelia și Rusu Călin Bogdan, prin împuternicit Negoiță Iulius-Paul privind terenul 
agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.59 (ha), nr. cadastral 22929, nr. carte funciară 
22929, nr. tarla 14 nr. parcelă 282; 282/2, categorie de folosinţă arabil-pășune-vie, la preţul de 
1780 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Blăjani, judeţul Buzău. 
 
   
  Primar, 
    ISPAS GHEORGHE 
                   
 
 
   Secretar general, 
    MIHAIU MIRELA  
 
 
 
 
 
 
 
    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. 
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    la normele metodologice 
        - Formular - 

NOTIFICARE PREEMPTORI 

 
Judeţul BUZĂU              Registrul de evidenţă    

Nr. 3 din 09.11.2021 Unitatea 
administrativ-teritorială 
BLĂJANI 

 
 
    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 R.A. ROMSILVA,  în calitate de 
preemptor rang III, având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: localitatea București, 
str. Petricani, nr. 9A, sectorul 2, codul poştal ...................., e-mail office@rnp.romsilva.ro, tel. 
......................, Oferta de vânzare nr. 3 din data de 09.11.2021, depusă de Rusu Camelia și 
Rusu Călin Bogdan, prin împuternicit Negoiță Iulius-Paul privind terenul agricol situat în 
extravilan, în suprafaţă de 0.59 (ha), nr. cadastral 22929, nr. carte funciară 22929, nr. tarla 14 
nr. parcelă 282; 282/2, categorie de folosinţă arabil-pășune-vie, la preţul de 1780 (lei), afişată 
la sediul/site-ul Primăriei Blăjani, judeţul Buzău. 
 
   
  Primar, 
    ISPAS GHEORGHE 
                   
 
 
   Secretar general, 
    MIHAIU MIRELA  
 
 
 
 
 
 
 
    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. 
 


