ANEXA Nr. 1B
la normele metodologice
OFERTA DE VÂNZARE TEREN
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Date privind identificarea terenului
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ANEXA Nr. IC
la normele metodologice

Judeţul OLT
Unitatea administrativ-teritoriala COMUNA IANCU
JIANU

Registrul de evidenta
Nr.170 din 01.08.2018

LISTA
preemptorilor in vederea exercitării dreptului de
preemptiune asupra ofertei de vânzare in ordinea
rangului de preferinţa
Ca urmare a înregistrării ofertei de vânzare depuse de NITU CONSTANTIN si NITU MĂRIA in calitate de vânzători, pe
baza informaţiilor cuprinse in oferta de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori:
Coproprietari ai terenului a cărui oferta de vânzare a fost înregistrata

Nr.
cit.

Nume si prenume persoana fizica/Denumire persoana/persoane
juridica/juridice, asociaţii si alte entităţi fara personalitate juridica, precum si Adresa domiciliu/resedinta/sediu
persoane juridice care nu se inregistreaza in registrul comerţului

2.
2. Arendaş al terenului a cărui oferta de vânzare a fost înregistrata

Nume si prenume
arendaş
Domiciliul/sediul
3. Proprietari vecini ai terenului a cărui oferta de vanzare-cumparare a fost înregistrata

Nume si prenume/denumire vecin

EST-POPESCU NICOLAE
VEST-PREDA GR.ILIE

4. Statul roman, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului
Primar,
MUNTEANU PAULICĂ L.S.
(numele si prenumele/semnătura)
Secretar primărie,
PREDA ROD1CA
(numele si prenumele/s€mnatura)

