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LISTA PREEMTORI 
pentru terenul in supr.de  0,0500 ha 

situat in extravilanul mun. Craiova, tarla nr. 52/1, parcela nr.26/1 cu nr. cadastral 220770_, 
intabulatin C.F. nr. 220770_ a loc. Craiova, conform ă  cu cererea pentru afisarea ofertei de 

vânzare a terenului inregistrat ă  sub nr. 186792 din 25.10.2019. 

Coproprietari 

0 

Arendasi 

1 

Proprietari vecini 
Statul Român 

prin A.D.S. 

3 2 

Cristea Romeo Robert 

Drinceanu Mihaela 

Robeanu Cătălin 
Robeanu Ana Maria 

Constantin Daniel 
Constantin Aurelia lonela 

Camen Dalia Erica 
_ _ _ 

lonescu Marian Mădă lin 
lonescu Anca Castelia 

Barboianu lliuţă  Eleodor 
Căprioară  Flori Livia 

Mitea Loredana Ramona 

Camen Virgil 

Radu Florentina luliana 
Ftadu Daniel 	

- 
Garoiu Victoria Nicoleta 

_ 
	— 	 

Afronie Sorin 
Afronie Luminiţa Georgeta 

Belega Marian Mirel 
Belega Nicoleta 

ROŞU Marius Cosmin 

Becu Ion 
Becu Aurelia 

• 

Popescu Răducu 
Popescu Camelia Marinela 

Ilie Florina Mihaela 
Ilie Cristinel 



Făţă  Mircea 
Fi ţa Laura Roxana 

Belega Marian Mirel 
Belega Nicoleta 

 	• 	  

Ispăşoiu Elena 

Croitoru Sergiu 
Croitoru Daniela 

- 	 • 	 - 

lordache Rica 

fl 	

• 

Predoi Alexandru Dan 

Boicea George 
Boicea Florentina Ramona 
	 • 	  

Ispăşoiu Sandu 
Ispă„soiu Irina Antonela 

Constantinescu Costică  
Marius 

• Burnea Constantin 
Burnea Florentina 

Robeanu Cătă lin 
Robeanu Ana Maria 

' - 

Grigorescu Ioana 
Grigorescu Marin 

4 

Birtu Daniel 
Birtu Florica 

— 

Nedianu Florina 

Cosma Alexandru Alin 

Hirnău Ancuţa Ionela 

Mihai Ramona Elena 

Va,scu Alexandra 

Vaşcu Oana Vasilica 

Tănase Adrian 
Tănasie Florica 

Constantinescu Marin 
Constantinescu Cristina Emi 

SIrbu Dănuţ  

Coşoveanu Margareta 

arpaci Robert Ion 	
fl 

Sirbu Nicolae 
Sirbu Nicoleta Daniela 

Afronie Sorin 
Afronie Lurninita Grigoreta 



Şef Seniciu, 
	 into'cni 

Mirel Bontea 
	

insp.I 	rifu 



ANEXA Nr. 1B 
la normele metodologice 

la Legea nr. 17/2014 

- Formular pentru persoane fi7ice- 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnatul/Subsemnata l 	 ' 	
0 ..'7 L.) .."4...C:% --t,''.7 	 , CNP 	 

	  avănd adresa" de comunicare in: 
localitatea !   str., 	 - 
nr 	;.,' 	 (:?,.• 	., bl. 	, sc. 	., et  ,., 	 , ap. 	, 
jude ţul/sectorul . ,:4Q.(i . 	  codul poştal , 	  e- 
mail .   tel. 	, 	  

Se cornplerează  numele şi prenumele proprietarului terenului. 

-.-% C-5.--c'-C-. 
.... vănd 19ren agicol situat Inixtravilan, in suprafat ă  de 	.2 	(ha), la pretul de . . 
-•‘-;k)y.c!',4",",./.3,,,f,,,-  ik-C . ,,,,,, 	,,. 	( lei)2) 

21 Se va completa in cifre şi litere. 

Conditiile dc vănzare sunt urm ătoarele. 	  

Date pri vind identificarea terenului 

Specificare 

_•• 

 

Informaţii privind amplasamentui terer_uhti 
i 

____[ 	 - ---T--- 	 I 	----! Nwnăr Oraşul/ 	! s 	4. : Număr i! _i 	. Număr Numu-  Categoria de ! 
Comunal 	uPrajaţa  cadastral l ue earte  tarla/lot , parcel ă  folosinţă3)  lObs. (ha) (*) ! 	! funciară  . . Jude ţul (*) 	,(**) 	 !(**) 	1 (**) 	(**) 

  

Se w2 
completcază  de 	t  
către vănzător 

Verificat 
primărie" 

ik 	ţ  

 

 

■ 

 

      

" Se completează  categoria de folosin ţă  a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care 
sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole. planta ţiile de harnei şi duzi, păşunile„. 
fănetele. serete. solarele, răsadnitele ş i altele asemenea. cele cu vegetatie forestier ă , dacă  nu fac 
parte din amenajamentele silvicc, păşunile itnpădurite. cele ocupate cu constructii şi instalatil 
agrozootehnice, amenaj ările piscicole şi de imbună tălin funciare, drumurile tehnologice şi de 
exploatare agricol ă , piatformele şi spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole şi 
terenunie neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru productia agricol ă . 



Se compietează  cu "X" rubricile in care informa ţ ille pot fi comparate cu datele din Registrul 
agriCOL evidentele fiscale, evidentele de stare civil ă, altele asemenea. 

Cunoscând că  falsul 1n declara ţii se pedepseşte conforrn Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, declar că  datele sunt reale, corecte şi complete. 

r's)  V.nză iimputm-*it,1 
... . .  

(numele şiifenumele in clar) 
Semnătura 	 .. L.S. 

Data .2, 4-te  

NOTE: 
- Cămpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- Cărnpurile notate cu (") se completeaz ă  1n cazul 1n care sunt cunoscute informa ţiile. 


