
ANEXA nr. 1B:
Formular pentru persoane fizice

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul MEREANU CĂTĂLIN-ALEXANDRU. 
localitatea PLOIEȘTI,
codul poștal. 100017, e-mailr ,tel.(

avânți decomunicare în:
, județul Prahova,

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafață de 4,0600(ha),
la prețul de (*) 120.000(lei), (osutadouazecidemii lei)
Condițiile de vânzare^) sunt următoarele:..................................................
; 3ate privind identificarea terenului

Specificare

Informații privind amplasamentul terenului Categoria de folosință3) 

(**) ObservațiiOrașul/Comuna/J udețul 
(*)

Suprafața
(ha)

(*)

Număr 
cadastral
(**)

Număr de 
carte 
funciară
(**)

Număr 
tarla/lot
(**)

Număr parcelă 
(**)

Se 
completează 
de către 
vânzător.

PERIEȚI, OLT 4,0600 62 15 ARABIL

Verificat 
primărie2*)

X X X X X X X

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 2 86/2009 privind Codul penal, cu 
modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.

Vânzător/împutemi cit,
MEREANU CĂTĂLIN-ALEXANDRU
Semnătura

L.S.

Data

NOTE:
Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Câmpurile notate cu (* *) se completează în cazul în care sunt cunoscute informațiile.

Se completează numele și prenumele proprietarului terenului.
Se va completa în cifre și litere.
Se completează categoria de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Se completează cu "X" rubrici le în care informațiile pot fi comparate cudateledinRegistrulagricoI, evidențele fiscale, evidențele de 
starecivilă, altele asemenea.



ANEXA'/Nr ZjlD; /j
la normele metodologicei

Județul (*)OLT'' " — ■-— ! Registrul de evidenta:■Unitatea administrativ-teritoriala (*) I Nr. 23/2 din 20.05.2021 (*);
UAT PERIETI ' ’ ' 1 ■■ '

NOTIFICARE PREEMPTORI

In temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri; de'-., 
reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a' . 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin in administrare 
terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinație agricolei și. l’’ 
Înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare/’■ 
prin prezenta se aduce la cunoștința FLOREA SMARANDA, CNP/CIF .......... ț-hrui
Înregistrare .......... (**) in calitate de preemptor de rangul 3, avand
dorniciiiul/reședința/sediul social/secundar in: SLATINA, OLT, codul postai
........... e-mail .......... . tel ...........  ■ —;'- 

Oferta de vânz are nr. 23 din data de 20.05.2021, depusa de MEREANU CATALIN 
ALEXANDRU, privind terenul agricol situat in extravilan, in suprafața de 4,0600- (ha), 
nr. cadastral 0, nr. carte funciara 0, nr. tarla 62, nr. parcela 15, categorie de 
folosința Teren arabil, la prețul de 120000 (lei), afisata la sediul/site-ul, 
.......... Primăriei UAT PERIETI, județul OLT.

Secretar primărie.

Primar^

(huilele si prenumeleX^emnatura)
L.S.

(numele si prenumel'eT'S^Tnnatura)

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul din 

Registrul asociațiilor si fundațiilor.
- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menționat in lista preemptorilor.



ANEXA Nr. ID.
la normele metodologice

Registrul de evidenta
Nr. 23/3 din 20.05.2021 (*)

Județul (*)OLT
Unitatea administrativ-teritoriala (*)
UAT PERIETI

NOTIFICARE PREEMPTORI

din Legea nr. 17/2014 privind unele 
situate in extravilan si de 
societăților ce dețin in 
a statului cu destinație agricola
modificările si completările ulterioarei: 
MIHALACHE, CNP/CIF 
de preemptor de 
in: PERIETI, OLT,

masuri de' 
modificare a..- 
administrare 

si

In temeiul art. 6 alin.
reglementare a vanzarii terenurilor agricole 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
terenuri proprietate publica si privata 
Înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu
prin prezenta se aduce la cunoștința STOICA 
Înregistrare .......... (**) in calitate
domiciliul/resedinta/sediul social/secundar
........... e-mail ...........   tel .......... , 

Oferta de vanzare nr. 23 din data de 
ALEXANDRU, 
nr. cadastral 0, 
folosința Teren
.......... Primăriei

rangul 3 
codul

) f cnr. 
a vând’ 

postai

MEREANU
de 4,0600' (ha)

20.05.2021, depusa de 
privind terenul agricol situat in extravilan, in suprafața

nr. carte funciara 0, nr. tarla 62, nr. parcela 15, categorie de’ 
arabil, la prețul de 120000 (lei), afișata la sediul/site-ul 

UAT PERIETI, județul OLT.

nr.

nr.

CATALIN

Primar*!"

(numele si prenume 1 e7 semnătură) 
? L . S .

Secretar primărie

(numele si prenumeley's^'mna'cura)

NOTE:
- Câmpurile notate cu
- Câmpurile notate cu

Registrul asociațiilor si fundațiilor.
- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menționat in lista preemptorilor.

(*) sunt obligatoriu de completat.
(**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul din



ANEXA Nr. IB 
la normele metodologice

- Formular pentru persoane fizice -

OFERTA DE VANZARE TEREN
Subsemnatii:
GUGIU COSTIN, CNP 1980703284548, având adresa de comunicare in: localitatea 

SLATINA, str. Piața Gării, nr. 3, bl.7, sc. B, et. 5, ap. 17, judetul/sectorul OLT, 
codul postai .............. e-mail .......................... tel............ .

GUGIU NICOLETA, CNP 258020328438 6, având adresa de comunicare in: localitatea 
SLATINA,, str. Piața Gării, nr. 3, bl.7, sc. B, et. 5, ap. 17, judetul/sectorul OLT, 
codul postai .............. e-mail .......................... tel............ .

vând teren agricol situat in extravilan, in suprafață de0^5865 (ha), la prețul 
de 14665 (lei)2) patrusprezecemiisasesutesasezecisicinci lei si zero bani.

Condițiile de vânzare21 sunt următoarele:

Date privind identificarea terenului

Specificare

Informații privind amplasamentul terenului Categoria 
de 
folosința3) 
(**)

Obs.
Orașul/ 
Comuna/ 
Județul 
(*)

Suprafața
(ha)
(*)

Număr 
cadastral
(**)

Număr de 
carte 
funciara
(**)

Număr 
tarla/lot
(**)

Număr 
parcela
(**)

Se completează de către 
vânzător

PERIETI 
/ OLT 0?58 65 0 0 64 10 Teren arabil

Verificat primărie4) X X X X X X X X

Cunoscând ca falsul in declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările si completările ulterioare, declar ca datele sunt reale, 
corecte si complete.

Vânzători/împuterniciți,

GUGIU COSTIN
(numele si prenumele in clar)

GUGIU NICOLETA
(numele si prenumele in clar)

Q hm n Semnătură «

/vi £4-

Data 20.05.2021

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează in cazul in care sunt cunoscute informațiile.



ANEXA Nr. ID
la normele metodologice

Registrul de evidenta
Nr. 22/2 din 20.05.2021 (*)

Județul (*)OLT
Unitatea administrativ-teritoriala (*)
UAT PERIETI

NOTIFICARE PREEMPTORI

In temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de 
reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin in administrare 
terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinație agricola si 
infiintarea Agenției Domeniilor Statuluit cu modificările si completările ulterioare, 
prin prezenta se aduce la cunoștința ALECU DUMITRA, CNP/CIF .......... (*), nr. 
Înregistrare .......... (**) in calitate de preempt or de rangul 3, avand 
domiciliul/reședința/sediul social/secundar in: PERIETI, codul postai .......... . e- 
mail .......... , tel ........... .

Oferta de vanzare nr. 22 din data de 20.05.2021, depusa de GUGIU COSTIN; si 
GUGIU NICOLETA, privind terenul agricol situat in extravilan, in suprafața de 0,5865 
(ha), nr. cadastral 0, nr. carte funciara 0, nr. tarla 64, nr. parcela 10, categorie 
de folosința Teren arabil, la prețul de 14665 (lei), afisata la sediul/site-ul 
.......... Primăriei UAT PERIETI, județul OLT.

Secretar primărie.

(numele si prenumele/ă^mnatura)

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul din 

Registrul asociațiilor si fundațiilor.
- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menționat in lista preemptorilor.



ANEXA Nr. ID
la normele metodologice

Registrul de evidenta
Nr. 22/3 din 20.05.2021 (*)

Județul [*)Olt
Unitatea administrativ-teritoriala (*)
UAT PERIETI

NOTIFICARE PREEMPTORI

In temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de 
reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin in administrare 
terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinație agricola si 
Înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, 
prin prezenta se aduce la cunoștința NICOLAE IOANA, CNP/CIF .......... (*) ,• nr. 
Înregistrare ........ (**) in calitate de preemptor de rangul 3, avand 
domiciliul/reședința/sediul social/secundar in: PERIETI, codul postai .......... . e- 
mail .......... . tel .......... .

Oferta de vanzare nr. 22 din data de 20.05.2021, depusa de GUGIU COSTIN; si 
GUGIU NICOLETA, privind terenul agricol situat in extravilan, in suprafața de 0,5865 
(ha) , nr. cadastral 0, nr. carte funciara 0, nr. tarla 64, nr. parcela 10, categorie 
de folosința Teren arabil, la prețul de 14665 (lei), afisata la sediul/site-ul 
.......... Primăriei UAT PERIETI, județul OLT.

Primar< 

humeieS'jsi prenurneÎVr/,aCumacura) 
.:■?/ L . S .

Secretar primărie.

(numele si prenumele/semnăturăj

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**J se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul din 

Registrul asociațiilor si fundațiilor,
- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menționat in lista preeroptorilor.



ANEXA Nr. ID
la normele metodologice

Registrul de evidenta
Nr. 22/4 din 20.05.2021 (*}

Județul [*)OLT
Unitatea administrativ-teritoriala (*)
UAT PERIETI

NOTIFICARE PREEMPTORI

In temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de 
reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin in administrare 
terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinație agricola si 
Înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, 
prin prezenta se aduce la cunoștința VOICU GHEORGHE, CNP/CIF .......... (*) ,' nr. 
Înregistrare .......... (**) in calitate de preemptor de rangul 3, avand 
domiciliul/reședința/sediul social/secundar in: PERIETI, codul postai .......... . e- 
mail .......... . tel .......... ,

Oferta de vanzare nr. 22 din data de 20.05.2021, depusa de GUGIU COSTIN; si 
GUGIU NICOLETA, privind terenul agricol situat in extravilan, in suprafața de 0,5865 
(ha), nr. cadastral 0, nr. carte funciara 0, nr. tarla 64, nr. parcela 10, categorie 
de folosința Teren arabil, la prețul de 14665 (lei), afisata la sediul/site-ul 
.......... Primăriei UAT PERIETI, județul OLT.

Primar( 

numele., s i /p renume lei/aemnatura) 
'''â.K)S>ÂWL.S.

(nume le si prenume le/

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul din 

Registrul asociațiilor si fundațiilor,
- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menționat in lista preemptorilor.



“ Formular pentru persoane fizice -

OFERTA DE VANZARE TEREN

ANEXA, Nr. 1B
la normele metodologice

Subsemnatii:
GUGIU COSTIN, CNP 1980703284548, având adresa de comunicare in: localitatea

SLATINA, • str. Piața Gării, nr. 3, bl.7, sc. B, et_. 5, ap. 17, judetul/sectorul OLT, 
codul postai ..............  e-mail ........................., tel............ .

GUGIU.NICOLETA, CNP 2580203284386, având adresa de comunicare in: localitatea 
SLATINA, str. Piața Gării, nr. 3, bl. 7, sc. B, et. 5, ap. 17, judetul/sectorul OLT, 
codul postai ..............  e-mail .........................   tel............ .

vând teren agricol situat in extravilan, in suprafață de£)J9798 (ha), la prețul 
de 24500. (lei)2) douazecisipatrumiicincisute lei si zero bani.

Condițiile de vânzare21 sunt următoarele:

Date privind identificarea terenului

Specificare

Informații privind amplasamentul terenului Categoria 
de 
folosința3)
(**)

Obs.
Orașul/ 
Comuna/ 
Județul 
(*)

Suprafața 
(ha) 
(*)

Număr 
cadastral
(**)

Număr de 
carte 
funciara 
(**)

Număr 
tarla/lot
(**)

Număr 
parcela
{**)

Se completează de către 
vânzător

PERIETI 
/ OLT p?9798 50407 • 50407 65 37 Teren arabil

Verificat primărie4) X X X X X X X X

Cunoscând ca falsul in declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările si completările ulterioare, declar ca datele sunt reale, 
corecte si complete.

Vânzători/împuterniciți,

GUGIU COSTIN
(numele si prenumele in clar)

_ Semnătură

GUGIU NICOLETA
(numele si prenumele in clar)

Semnătura

I

Data 20.05.2021

NOTE:
- Câmpurile notare cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează in cazul in care sunt cunoscute informațiile.



ANEXA Nr. ID
la normele metodologice

Județul (*)OLT
Registrul de evidenta

Nr. 21/2 din 20.05.2021 (*)Unitatea administrativ-teritoriala (*) 
UAT PERIETI

NOTIFICARE PREEMPTORI

In temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de 
reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a 
Legii- nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin in administrare 
terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinație agricola si- 
Înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, 
prin prezenta se aduce la cunoștința POPESCU VOTCA, CNP/CIF . ......... (*), nr. 
Înregistrare .......... (**) in calitate de preemptor de rangul 3, avand 
domiciliul/resedinta/sediul social/secundar in: PERIETI, codul postai .......... . e- 
mail ........... . tel . . . . ?.... ,

Oferta de vanzare nr. 21 din data de 20.05.2021, depusa de GUGIU COSTIN; si 
GUGIU NICOLETA, privind terenul agricol situat in extravilan, in suprafața de 0,9798 
(ha), nr. cadastral 50407, nr. carte funciara 50407, nr. tarla 65, nr. parcela 37, 
categorie de folosința Teren arabil, la prețul de 24500 (lei), afisata la 
sediul/site-ul .......... Primăriei UAT PERIETI, județul OLT.

(numele si prenuineie/ semnătură)

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**} se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul din 

Registrul asociațiilor si fundațiilor.
- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menționat in lista preemptorilor.



ANEXA. Nr. ID
la normele metodologice

Registrul de evidenta
Nr. 21/3 din 20.05.2021 (*)

Județul (*)OLT________________ ________ 
Unitatea administrativ-teritoriala (*) 
UAT PERIETI

NOTIFICARE PREEMPTORI

In temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de 
reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a 
Legii- nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin in administrare 
terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinație agricola si 
infiintarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, 
prin prezenta se aduce la cunoștința SC AGROPREST RAZCO SRL, CNP/CIF ..........  (*) , 
nr. Înregistrare .......... (**) in calitate de preemptor de rangul 3, avand 
domiciliul/reședința/sediul social/secundar in: PERIETI, codul postai .......... . e- 
mail .... . tel .....t . . . .,

Oferta de vanzare nr. 21 din data de 20.05.2021, depusa de GUGIU COSTIN; si 
GUGIU NICOLETA, privind terenul agricol situat in extravilan, in suprafața de 0,9798 
(ha), nr. cadastral 50407, nr. carte funciara 50407, nr. tarla 65, nr. parcela 37, 
categorie de folosința Teren arabil, la prețul de 24500 (lei), afisata la 
sediul/site-ul ..........  Primăriei UAT PERIETI, județul OLT.

Primar,

—(■numele si prenumeBȘ&^emnatura) 
L. S.

(Secretar 'primarele.

(.ț'riufrtele si prenumele/ semnătură;

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul din 

Registrul asociațiilor si fundațiilor.
- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menționat in lista preemptorilor.


