
ANEXAtC 

LISTA 
preemptorîlor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în 

ordinea rangului de preferinţă 
- Model -

Judeţul (*)V ALCEA Registrul de evidenţă 
1----'--'-~--------------------l 

Unitatea ad_ministrativ-teritorială (*) OTESANI Nr. I din 26 februarie 202 I(*) 

LISTA 
preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în 

ordinea rangului de preferinţă 

Ca urmare a înregistrării Ofertei de vânzare nr. I din 26 februarie 2021 depusa de Lascu 
Nicolae, în calitate de vânzător, pe baza evidenţelor deţinute la nivelul primăriilor şi a 
informaţiilor cuprinse în ofetta de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori: 

1. preemptori de rang I: coproprietarii , rudele de gradul I, soţii , rudele şi afinii până la gradul 
al treilea inclusiv 

~Tf\l~me şi prenume persoană fizică/Denumire 
Crt. persoană/persoane juridică/juridice asociaţii ş i alte 

entităţi fără personalitate juridică, precum si personae 
,_ _ _ +'J.·._u_ridice care nu se înregistrează în registrul comerţului 

I. Lascu Cornelia 

Adresă domiciliu/reşedinţă/sediu 

Comuna Otesani,judetul Valcea 

2. I Lascu Carol Rm. Valcea, , 

-·-~----------------------  jud. Valcea 

1 

3. I Lascu Marieta Gioconda Rm. Valcea, , 
I   jud . 
k Val cea 

~5 

4. I Lascu Elena Alecsa~dra - ---- Rm . Valcea,  
 j~d . Valcea __ 

5. - p -aloi C~tali1~Raul ----- --------·---·--- Rm. \/aicea,  

 , jud. 
Val cea 

t---t---· ···-·-·-----··- ·---·---

Tal oi Raul G<:l.brie l Rm. Valcea, , 
I 
1 , jud. , 

__ J _ _____________ --·------- -----·----- Valcea ___ _ J 

6. 

1 



2. preemptori de rang II: proprietarii i nvestiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, 

hamei, irigaţii exclusiv private şi/sau arendaşii. În cazul 'in care pe terenurile supuse vânzări i se 
află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la 
cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii. 

Nr. 
Crt. 

I, 
2, 

N 1111e şi prenume persoană fizică/Denumire 
p rsoană/persoane juridică/juridice asociaţii şi alte entităţi e 

r fă ă personalitate juridică, precum si personae juridice care 
nL se înregistrează în registrul comerţului 

--·- -

Adresă domiciliu/reşedinţă/sediu 

3. preernptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul 
supus vânzării, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 
I 7/20JA_, cu modificările şi completările ulterioare 

Nr. Nume şi prenume persoană fizică/Denumire 
Crt. persoană/persoane juridică/juridice asociaţii şi alte entităţi 

fără personalitate juridică, precum si personae juridice care 
nu se înregistrează în registrul comerţului 

l , Moraru Ion 
2, Deaconu Alecsandrina 

3. Zabava Vasile 
4. Enache Elena 

4. preemptori de rang IV: tinerii fermieri 

Nr. I -Nu me şi prenume persoană fizică/Denumire 
Crt. pe rsoană/persoane juridică/juridice asociaţii şi alte entităţi 

făr 

nu 
ă personalitate juridică , precum si personae juridice care 
se înregistrează în registrul comerţului 

- -
-I. ,,--

~L __ ---- ------------------

Adresă domiciliu/reşedinţă/sediu 

Comuna Otesani , judetul Valcea 

Comuna Otesani , judetul Valcea 

Comuna Otesani , judetul Valcea 

Comuna Otesani, judetul Valcea 

Adresă domiciliu/reşedinţă/sediu 

-

----· 

5. preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
şi unităţile de cercetare-dezvoltare din domen iile agriculturii , silviculturii şi industriei alimentare, 
organizate ş i reglementate prin L~gea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţi onarea Academiei 
de Ştiinţe Agricole ş i Silvice „Gheorghe l onescu-Ş işeşt i '" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviCLdturii ş i industriei aiimentare, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi instituţiile de învăţământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan cu desti naţia strict necesară cercetări i agricole, aflate în vecinătatea 
loturilor existente în patrimoniul acestora 

2 



Nr. Denumire persoană fizică/Denumire persoană/persoane Adresă dom ici Ii u/reşed in ţă/sed i u 
Crt. juridică/juridice asociaţii şi alte entităţ i fără personalitate 

juridică, precum si personae juridice care nu se 'lnregistrează 
în registrul comerţului 

I. - -
2. 

6. preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile 
administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale 
vecine 

Nr. Nume şi prenume persoană fizică/Denumire Adresă domiciliu/reşedinţă/sediu 

Crt. persoană/persoane juridică/juridice asociaţii şi alte entităţi 
fără personalitate juridică, precum si personae juridice care 
nu se înregistrează în registrul comerţului 

I. - -
2. 

7. preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului 

Nr. Denumire persoană fizică/Denumire persoană/persoane Adresă domiciliu/reşedinţă/sediu 
Crt. juridică/juridice asociaţii şi alte entităţi fără personalitate 

I. 

2. 

juridică, precum si personae juridice care nu se înregistrează 
în registrul comerţului 

PRIMAR, 
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NOTĂ: 

-

Câmpurile notate cu (* )sunt obli gatoriu de completat. 
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SECRETAR GENERAL, 
BONDOC ELENA-ELIODORA. 




