Anexa nr. ID la normele metodologice
NOTIFICARE PREEMPTORI
judeţul Suceava
Unitatea administrativ-teritorială
COMUNA POIANA STAMPEI

Registrul de evidenţă Nr. 7 din 10.08.2022

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 ^egii 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 Domnului CHIFORESCU GRIGORE, CNP (*), nr. înregistrare ............................... (**) în calitate de PREEMPTOR DE RANG III
(VECIN TEREN), având domiciliul în: comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, cod poştal
727430.
Oferta de vânzare nr. 7 din data de 10.08.2022, depusă de doamna PITICARU
ELENA, domiciliată în Municipiul Vatra Domei, strada Bucovinei, nr. 7 A, judeţul Suceava,
CNP :
, în calitate de proprietar, identificată cu C.I. seria
, nr.
,
eliberat(ă) de SPCLEP Vatra Domei, data şi locul naşterii : 12.05.1951, localitatea Vatra
Domei, judeţul Suceava, în calitate de vânzător, privind terenul agricol în suprafaţă de 1,4165
ha, înscris în Cartea Funciară nr. 34418 şi Cartea Funciară nr. 34419, număr cadastral 34418 şi
număr cadastral 34419, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, la
preţul de 70.000 (lei), afişată la sediul/site-ul www.poianastampei.ro. al Primăriei comunei
Poiana Stampei, judeţul Suceava.

Primar,
ing. Viluţ MEZDREA

Secretarul general al comunei,
Alina IVAN

Anexa nr. ID la normele metodologice
NOTIFICARE PREEMPTORI
Judeţul Suceava_____________
Unitatea administrativ-teritorială
COMUNA POIANA STAMPEI

Registrul de evidentă Nr. 7 din 10.08.2022

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 ;gii 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 Doamnei HRIŞCĂ ANTIŢA, CNP - (*), nr.
înregistrare ............................... (**) în calitate de PREEMPTOR DE RANG III (VECIN
TEREN), având domiciliul în: comuna Poiana Stampei, sat Prăleni, judeţul Suceava, cod poştal
727430.
Oferta de vânzare nr. 7 din data de 10.08.2022, depusă de doamna PITICARU
ELENA, domiciliată în Municipiul Vatra Domei, strada Bucovinei, nr. 7 A, judeţul Suceava,
CNP .
în calitate de proprietar, identificată cu C.I. seria
, nr.
,
eliberat(ă) de SPCLEP Vatra Domei, data şi locul naşterii : 12.05.1951, localitatea Vatra
Domei, judeţul Suceava, în calitate de vânzător, privind terenul agricol în suprafaţă de 1,4165
ha, înscris în Cartea Funciară nr. 34418 şi Cartea Funciară nr. 34419, număr cadastral 34418 şi
număr cadastral 34419, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, la
preţul de 70.000 (lei), afişată la sediul/site-ul www.poianastamnei.ro. al Primăriei comunei
Poiana Stampei, judeţul Suceava.

Primar,
ing. Viluţ MEZDREA

Secretarul general al comunei,
Alina IVAN

Anexa nr. ID la normele metodologice
NOTIFICARE PREEMPTORI
Judeţul Suceava
Unitatea administrativ-teritorială
COMUNA POIANA STAMPEI

Registrul de evidenţă Nr. 7 din 10,08.2022

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 Doamnei RUSU MINORICA, CNP - (*), nr.
înregistrare ............................... (**) în calitate de PREEMPTOR DE RANG III (VECIN
TEREN), având domiciliul în: comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, cod poştal 727430.
Oferta de vânzare nr. 7 din data de 10.08.2022, depusă de doamna PITICARU
ELENA, domiciliată în Municipiul Vatra Domei, strada Bucovinei, nr. 7 A, judeţul Suceava,
CNP
, în calitate de proprietar, identificată cu C.I. seria
, nr.
,
eliberat(ă) de SPCLEP Vatra Domei, data şi locul naşterii : 12.05.1951, localitatea Vatra
Domei, judeţul Suceava, în calitate de vânzător, privind terenul agricol în suprafaţă de 1,4165
ha, înscris în Cartea Funciară nr. 34418 şi Cartea Funciară nr. 34419, număr cadastral 34418 şi
număr cadastral 34419, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, la
preţul de 70.000 (lei), afişată la sediul/site-ul www.poianastampei.ro. al Primăriei comunei
Poiana Stampei, judeţul Suceava.

Primar,
ing. Viluţ MEZDREA

Secretarul general al comunei,
Alina IVAN

Anexa nr. ID la normele metodologice
NOTIFICARE PREEMPTORI
Judeţul Suceava
Unitatea administrativ-teritorială
COMUNA POIANA STAMPEI

Registrul de evidenţă Nr. 7 din 10.08.2022

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 Domnului PILUG IOVU, CNP - (*), nr.
înregistrare ............................... (**) în calitate de PREEMPTOR DE RANG III (VECIN
TEREN), având domiciliul în: comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, cod poştal 727430.
Oferta de vânzare nr. 7 din data de 10.08.2022, depusă de doamna PITICARU
ELENA, domiciliată în Municipiul Vatra Domei, strada Bucovinei, nr. 7 A, judeţul Suceava,
CNP
j în calitate de proprietar, identificată cu C.I. seria
nr.
,
eliberat(ă) de SPCLEP Vatra Domei, data şi locul naşterii : 12.05.1951, localitatea Vatra
Domei, judeţul Suceava, în calitate de vânzător, privind terenul agricol în suprafaţă de 1,4165
ha, înscris în Cartea Funciară nr. 34418 şi Cartea Funciară nr. 34419, număr cadastral 34418 şi
număr cadastral 34419, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, la
preţul de 70.000 (lei), afişată la sediul/site-ul www.poianastampei.ro. al Primăriei comunei
Poiana Stampei, judeţul Suceava.

Primar,
ing. Viluţ MEZDREA

Secretarul general al comunei,
Alina IVAN

Anexa nr. ID la normele metodologice
NOTIFICARE PREEMPTORI
Judeţul Suceava
Unitatea admini strativ-teritorială
COMUNA POIANA STAMPEI

Registrul de evidenţă Nr. 7 din 10.08.2022

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 Domnului RUSU UJICĂ CONSTANTIN,
CNP - (*), nr. înregistrare............................... (**) în calitate de PREEMPTOR DE RANG III
(VECIN TEREN), având domiciliul în: comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, cod poştal
727430.
Oferta de vânzare nr. 7 din data de 10.08.2022, depusă de doamna PITICARU
ELENA, domiciliată în Municipiul Vatra Domei, strada Bucovinei, nr. 7 A, judeţul Suceava,
CNP
, în calitate de proprietar, identificată cu C.I. seria
nr.
,
eliberat(ă) de SPCLEP Vatra Domei, data şi locul naşterii : 12.05.1951, localitatea Vatra
Domei, judeţul Suceava, în calitate de vânzător, privind terenul agricol în suprafaţă de 1,4165
ha, înscris în Cartea Funciară nr. 34418 şi Cartea Funciară nr. 34419, număr cadastral 34418 şi
număr cadastral 34419, situat în extravilanul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, la
preţul de 70.000 (lei), afişată la sediul/site-ul www.Poianastampei.ro. al Primăriei comunei
Poiana Stampei, judeţul Suceava.

Primar,
ing. Viluţ MEZDREA

Secretarul general al comunei,
Alina IVAN

