
 
   ANEXA Nr.4  

(Anexa 1D la normele metodologice) 
 

NOTIFICARE PREEMPTORI  
 
Judetul (*)DAMBOVITA 

Registrul de evidenta 
Nr. 59/2 din 17.01.2023 (*) Unitatea administrativ-teritoriala (*) 

PRIMARIA RĂSCĂEȚI 

 
În temeiul art.6 alin.(6) din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a 
vânzării terenurilor agricole situate in extravilan şi de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societatilor ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinatie agricolă şi înfiintarea 
Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, prin 
prezenta se aduce la cunoştinţă: MUSTATA TEODORA, CNP/CIF .......... (*), nr. 
inregistrare .......... (**) in calitate de preemptor de rangul 1, avand 
domiciliul/resedinta/sediul social/secundar in: Târgoviste, codul postal .........., 
e-mail .........., tel .........., 

Oferta de vânzare nr. 59 din data de 17.01.2023, depusă de VOCHIN CONSTANTINA 
prin CIOTEA ALEXANDRU, privind terenul agricol situat in extravilan, în suprafaţă de 
0.5 (ha), reprezentand cota-parte 1/1 (0.5 ha), nr. cadastral 70420, nr. carte 
funciara 70420, nr. tarla 80/2, nr. parcela 56, categorie de folosinta Teren arabil, 
la pretul de 3000 (lei), afisata la sediul/site-ul .......... Primariei PRIMARIA, 
judetul DAMBOVITA.  

     
 
 

Primar, 
IULIAN BUIBAR 

(numele si prenumele/semnatura) 
 
 
 
 
 

L.S. 
 

  
Secretar general, 

MARCU MARIA NICOLETA 
   (numele si prenumele/semnatura) 

 
 

Data: 17.01.2023 
 
 
   NOTE: 
   - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.  
   - Campurile notate cu (**) se completeaza cu numarul din registrul comertului sau cu numarul din 
Registrul asociatiilor si fundatiilor.  
   - Notificarea se emite pentru fiecare preemptor mentionat in lista preemptorilor.  
 
 
 
 



 
   ANEXA Nr.4  

(Anexa 1D la normele metodologice) 
 

NOTIFICARE PREEMPTORI  
 
Judetul (*)DAMBOVITA 

Registrul de evidenta 
Nr. 59/3 din 17.01.2023 (*) Unitatea administrativ-teritoriala (*) 

PRIMARIA RĂSCĂEȚI 

 
În temeiul art.6 alin.(6) din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a 
vânzării terenurilor agricole situate in extravilan şi de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societatilor ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinatie agricolă şi înfiintarea 
Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, prin 
prezenta se aduce la cunoştinţă: CHIRITA MARIN, CNP/CIF .......... (*), nr. 
inregistrare .......... (**) in calitate de preemptor de rangul 3, avand 
domiciliul/resedinta/sediul social/secundar in: RASCAETI, codul postal .........., e-
mail .........., tel .........., 

Oferta de vânzare nr. 59 din data de 17.01.2023, depusă de VOCHIN CONSTANTINA 
prin CIOTEA ALEXANDRU, privind terenul agricol situat in extravilan, în suprafaţă de 
0.5 (ha), reprezentand cota-parte 1/1 (0.5 ha), nr. cadastral 70420, nr. carte 
funciara 70420, nr. tarla 80/2, nr. parcela 56, categorie de folosinta Teren arabil, 
la pretul de 3000 (lei), afisata la sediul/site-ul .......... Primariei PRIMARIA, 
judetul DAMBOVITA.  

     
 
 

Primar, 
IULIAN BUIBAR 

(numele si prenumele/semnatura) 
 
 
 
 
 

L.S. 
 

  
Secretar general, 

MARCU MARIA NICOLETA 
   (numele si prenumele/semnatura) 

 
 

Data: 17.01.2023 
 
 
   NOTE: 
   - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.  
   - Campurile notate cu (**) se completeaza cu numarul din registrul comertului sau cu numarul din 
Registrul asociatiilor si fundatiilor.  
   - Notificarea se emite pentru fiecare preemptor mentionat in lista preemptorilor.  
 
 
 
 



 
   ANEXA Nr.4  

(Anexa 1D la normele metodologice) 
 

NOTIFICARE PREEMPTORI  
 
Judetul (*)DAMBOVITA 

Registrul de evidenta 
Nr. 59/4 din 17.01.2023 (*) Unitatea administrativ-teritoriala (*) 

PRIMARIA RĂSCĂEȚI 

 
În temeiul art.6 alin.(6) din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a 
vânzării terenurilor agricole situate in extravilan şi de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societatilor ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinatie agricolă şi înfiintarea 
Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, prin 
prezenta se aduce la cunoştinţă: STATE DRAGOMIR, CNP/CIF .......... (*), nr. 
inregistrare .......... (**) in calitate de preemptor de rangul 3, avand 
domiciliul/resedinta/sediul social/secundar in: .........., codul postal .........., 
e-mail .........., tel .........., 

Oferta de vânzare nr. 59 din data de 17.01.2023, depusă de VOCHIN CONSTANTINA 
prin CIOTEA ALEXANDRU, privind terenul agricol situat in extravilan, în suprafaţă de 
0.5 (ha), reprezentand cota-parte 1/1 (0.5 ha), nr. cadastral 70420, nr. carte 
funciara 70420, nr. tarla 80/2, nr. parcela 56, categorie de folosinta Teren arabil, 
la pretul de 3000 (lei), afisata la sediul/site-ul .......... Primariei PRIMARIA, 
judetul DAMBOVITA.  

     
 
 

Primar, 
IULIAN BUIBAR 

(numele si prenumele/semnatura) 
 
 
 
 
 

L.S. 
 

  
Secretar general, 

MARCU MARIA NICOLETA 
   (numele si prenumele/semnatura) 

 
 

Data: 17.01.2023 
 
 
   NOTE: 
   - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.  
   - Campurile notate cu (**) se completeaza cu numarul din registrul comertului sau cu numarul din 
Registrul asociatiilor si fundatiilor.  
   - Notificarea se emite pentru fiecare preemptor mentionat in lista preemptorilor.  
 
 
 
 



 
   ANEXA Nr.4  

(Anexa 1D la normele metodologice) 
 

NOTIFICARE PREEMPTORI  
 
Judetul (*)DAMBOVITA 

Registrul de evidenta 
Nr. 59/5 din 17.01.2023 (*) Unitatea administrativ-teritoriala (*) 

PRIMARIA RĂSCĂEȚI 

 
În temeiul art.6 alin.(6) din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a 
vânzării terenurilor agricole situate in extravilan şi de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societatilor ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinatie agricolă şi înfiintarea 
Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, prin 
prezenta se aduce la cunoştinţă: ANTONIE MIHAI-ALIN, CNP/CIF .......... (*), nr. 
inregistrare .......... (**) in calitate de preemptor de rangul 4, avand 
domiciliul/resedinta/sediul social/secundar in: Rascaeti, codul postal .........., e-
mail .........., tel .........., 

Oferta de vânzare nr. 59 din data de 17.01.2023, depusă de VOCHIN CONSTANTINA 
prin CIOTEA ALEXANDRU, privind terenul agricol situat in extravilan, în suprafaţă de 
0.5 (ha), reprezentand cota-parte 1/1 (0.5 ha), nr. cadastral 70420, nr. carte 
funciara 70420, nr. tarla 80/2, nr. parcela 56, categorie de folosinta Teren arabil, 
la pretul de 3000 (lei), afisata la sediul/site-ul .......... Primariei PRIMARIA, 
judetul DAMBOVITA.  

     
 
 

Primar, 
IULIAN BUIBAR 

(numele si prenumele/semnatura) 
 
 
 
 
 

L.S. 
 

  
Secretar general, 

MARCU MARIA NICOLETA 
   (numele si prenumele/semnatura) 

 
 

Data: 17.01.2023 
 
 
   NOTE: 
   - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.  
   - Campurile notate cu (**) se completeaza cu numarul din registrul comertului sau cu numarul din 
Registrul asociatiilor si fundatiilor.  
   - Notificarea se emite pentru fiecare preemptor mentionat in lista preemptorilor.  
 
 
 
 



 
   ANEXA Nr.4  

(Anexa 1D la normele metodologice) 
 

NOTIFICARE PREEMPTORI  
 
Judetul (*)DAMBOVITA 

Registrul de evidenta 
Nr. 59/6 din 17.01.2023 (*) Unitatea administrativ-teritoriala (*) 

PRIMARIA RĂSCĂEȚI 

 
În temeiul art.6 alin.(6) din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a 
vânzării terenurilor agricole situate in extravilan şi de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societatilor ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinatie agricolă şi înfiintarea 
Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, prin 
prezenta se aduce la cunoştinţă: FILIP IONUT, CNP/CIF .......... (*), nr. inregistrare 
.......... (**) in calitate de preemptor de rangul 4, avand 
domiciliul/resedinta/sediul social/secundar in: RASCAETI, codul postal .........., e-
mail .........., tel .........., 

Oferta de vânzare nr. 59 din data de 17.01.2023, depusă de VOCHIN CONSTANTINA 
prin CIOTEA ALEXANDRU, privind terenul agricol situat in extravilan, în suprafaţă de 
0.5 (ha), reprezentand cota-parte 1/1 (0.5 ha), nr. cadastral 70420, nr. carte 
funciara 70420, nr. tarla 80/2, nr. parcela 56, categorie de folosinta Teren arabil, 
la pretul de 3000 (lei), afisata la sediul/site-ul .......... Primariei PRIMARIA, 
judetul DAMBOVITA.  

     
 
 

Primar, 
IULIAN BUIBAR 

(numele si prenumele/semnatura) 
 
 
 
 
 

L.S. 
 

  
Secretar general, 

MARCU MARIA NICOLETA 
   (numele si prenumele/semnatura) 

 
 

Data: 17.01.2023 
 
 
   NOTE: 
   - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.  
   - Campurile notate cu (**) se completeaza cu numarul din registrul comertului sau cu numarul din 
Registrul asociatiilor si fundatiilor.  
   - Notificarea se emite pentru fiecare preemptor mentionat in lista preemptorilor.  
 
 
 
 



 
   ANEXA Nr.4  

(Anexa 1D la normele metodologice) 
 

NOTIFICARE PREEMPTORI  
 
Judetul (*)DAMBOVITA 

Registrul de evidenta 
Nr. 59/7 din 17.01.2023 (*) Unitatea administrativ-teritoriala (*) 

PRIMARIA RĂSCĂEȚI 

 
În temeiul art.6 alin.(6) din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a 
vânzării terenurilor agricole situate in extravilan şi de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societatilor ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinatie agricolă şi înfiintarea 
Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, prin 
prezenta se aduce la cunoştinţă: PANESCU VALENTIN, CNP/CIF .......... (*), nr. 
inregistrare .......... (**) in calitate de preemptor de rangul 4, avand 
domiciliul/resedinta/sediul social/secundar in: Rascaeti, codul postal .........., e-
mail .........., tel .........., 

Oferta de vânzare nr. 59 din data de 17.01.2023, depusă de VOCHIN CONSTANTINA 
prin CIOTEA ALEXANDRU, privind terenul agricol situat in extravilan, în suprafaţă de 
0.5 (ha), reprezentand cota-parte 1/1 (0.5 ha), nr. cadastral 70420, nr. carte 
funciara 70420, nr. tarla 80/2, nr. parcela 56, categorie de folosinta Teren arabil, 
la pretul de 3000 (lei), afisata la sediul/site-ul .......... Primariei PRIMARIA, 
judetul DAMBOVITA.  

     
 
 

Primar, 
IULIAN BUIBAR 

(numele si prenumele/semnatura) 
 
 
 
 
 

L.S. 
 

  
Secretar general, 

MARCU MARIA NICOLETA 
   (numele si prenumele/semnatura) 

 
 

Data: 17.01.2023 
 
 
   NOTE: 
   - Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.  
   - Campurile notate cu (**) se completeaza cu numarul din registrul comertului sau cu numarul din 
Registrul asociatiilor si fundatiilor.  
   - Notificarea se emite pentru fiecare preemptor mentionat in lista preemptorilor.  
 
 
 


