
     

NOTIFICARE PREEMPTORI DE GRADUL IV 

-TINERI FERMIERI- 
Conform art.6 alin 9 din Ordin nr.719/2014 

(persoane cu varsta pana in 40 de ani , cu domiciliul in Romania,  

care desfasoara activitati agricole in cadrul unei exploatatii agricol) 

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă TINERILOR FERMIERI (conform art.6 alin. 9 din 

Ordinul 719/2014), în calitate de PREEMPTOR DE RANG IV, având domiciliul/reşedinţa/sediul 

social/secundar în: ROMANIA, Oferta de vânzare nr. 77 din data de 20.04.2022 depusă de 

DUMITRU STELA SI DUMITRU MARIN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă 

de 1.2413 HA(cota indiviza de 1/2 din 2.4826 ha), nr. cadastral 109834, nr. carte funciară 109834, 

PARCELA  A423/3, categorie de folosinţă ARABIL, la preţul de 444870 lei afişată la sediul 

Primăriei NAVODARI, judetul CONSTANTA, str.DOBROGEI NR.1 si pe site www.primaria-

navodari.ro .   

   

 

 

 

 

 

NOTE: 

  - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 

  – Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor. 

  – Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat în lista preemptorilor. 

Judeţul CONSTANTA Registrul de evidenţa Nr. 77/20.04.2022 

 

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI 

Primar, 

CHELARU FLORIN 

 

 

 

Secretar General, 

TIRSOAGA VIORICA  

 

 

 

 

http://www.primaria-navodari.ro/
http://www.primaria-navodari.ro/


 

 NOTIFICARE PREEMPTORI DE RANG III 

MOST. LEONTE ILIE (A423/4) 

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă lui MOST.LEONTE ILIE  CNP/CIF - (*), nr. 

înregistrare - (**) în calitate de PREEMPTORI DE RANG III, având domiciliul/reşedinţa/sediul 

social/secundar în: localitatea - str.- NR.- judeţul/sectorul CONSTANTA, codul poştal -, e-mail -, tel. 

-, Oferta de vânzare nr. 77 din data de 20.04.2022 depusă de DUMITRU STELA SI DUMITRU 

MARIN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 1.2413 HA(cota indiviza de 1/2 

din 2.4826 ha), nr. cadastral 109834, nr. carte funciară 109834, PARCELA  A423/3, categorie de 

folosinţă ARABIL, la preţul de 444870 lei afişată la sediul Primăriei NAVODARI, judetul 

CONSTANTA, str.DOBROGEI NR.1 si pe site www.primaria-navodari.ro .   

   

 

 

 

 

NOTE: 

  - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 

  – Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor. 

  – Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat în lista preemptorilor. 

Judetul CONSTANTA 
REGISTRUL DE EVIDENTA NR.77 DIN 

20.04.2022 

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI 

Primar, 

CHELARU FLORIN 

 

 

 

 

Secretar General, 

TIRSOAGA VIORICA  

 

 

 

http://www.primaria-navodari.ro/


 

 NOTIFICARE PREEMPTORI DE RANG III 

GROSU STAN ELENA(mostenitorul lui ROMAN MIRCEA) 

 

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă lui GROSU STAN ELENA  CNP/CIF -   (*), nr. 

înregistrare -(**) în calitate de PREEMPTORI DE RANG III, având domiciliul/reşedinţa/sediul 

social/secundar în: localitatea – str- NR.- judeţul/sectorul CONSTANTA, codul poştal -, e-mail -, tel. 

-, Oferta de vânzare nr. 77 din data de 20.04.2022 depusă de DUMITRU STELA SI DUMITRU 

MARIN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 1.2413 HA(cota indiviza de 1/2 

din 2.4826 ha), nr. cadastral 109834, nr. carte funciară 109834, PARCELA  A423/3, categorie de 

folosinţă ARABIL, la preţul de 444870 lei afişată la sediul Primăriei NAVODARI, judetul 

CONSTANTA, str.DOBROGEI NR.1 si pe site www.primaria-navodari.ro .   

   

 

 

 

 

NOTE: 

  - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 

  – Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor. 

  – Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat în lista preemptorilor. 

Judetul CONSTANTA 
REGISTRUL DE EVIDENTA NR.77 DIN 

20.04.2022 

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI 

Primar, 

CHELARU FLORIN 

 

 

 

 

Secretar General, 

TIRSOAGA VIORICA  

 

 

 

http://www.primaria-navodari.ro/


 

NOTIFICARE PREEMPTORI DE GRADUL IV 

-TINERI FERMIERI- 
Conform art.6 alin 9 din Ordin nr.719/2014 

(persoane cu varsta pana in 40 de ani , cu domiciliul in Romania,  

care desfasoara activitati agricole in cadrul unei exploatatii agricol) 

 

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă TINERILOR FERMIERI (conform art.6 alin. 9 din 

Ordinul 719/2014), în calitate de PREEMPTOR DE RANG IV, având domiciliul/reşedinţa/sediul 

social/secundar în: ROMANIA, Oferta de vânzare nr. 778 din data de 20.04.2022 depusă de 

SCARLAT TRAIAN, privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 1.2413 HA(cota 

indiviza de 1/2 din 2.4826 ha), nr. cadastral 109834, nr. carte funciară 109834, PARCELA  A423/3, 

categorie de folosinţă ARABIL, la preţul de 444870 lei afişată la sediul Primăriei NAVODARI, 

judetul CONSTANTA, str.DOBROGEI NR.1 si pe site www.primaria-navodari.ro .   

   

 

 

 

 

NOTE: 

  - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 

  – Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor. 

  – Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat în lista preemptorilor. 

Judeţul CONSTANTA Registrul de evidenţa Nr. 78/20.04.2022 

 

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI 

Primar, 

CHELARU FLORIN 

 

 

 

Secretar General, 

TIRSOAGA VIORICA  

 

 

 

 

http://www.primaria-navodari.ro/


 

 NOTIFICARE PREEMPTORI DE RANG III 

MOST. LEONTE ILIE (A423/4) 

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă lui MOST.LEONTE ILIE  CNP/CIF - (*), nr. 

înregistrare - (**) în calitate de PREEMPTORI DE RANG III, având domiciliul/reşedinţa/sediul 

social/secundar în: localitatea - str.- NR.- judeţul/sectorul CONSTANTA, codul poştal -, e-mail -, tel. 

-, Oferta de vânzare nr. 78 din data de 20.04.2022 depusă de SCARLAT TRAIAN, privind terenul 

agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 1.2413 HA(cota indiviza de 1/2 din 2.4826 ha), nr. 

cadastral 109834, nr. carte funciară 109834, PARCELA  A423/3, categorie de folosinţă ARABIL, la 

preţul de 444870 lei afişată la sediul Primăriei NAVODARI, judetul CONSTANTA, str.DOBROGEI 

NR.1 si pe site www.primaria-navodari.ro .   

   

 

 

 

 

NOTE: 

  - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 

  – Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor. 

  – Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat în lista preemptorilor. 

Judetul CONSTANTA 
REGISTRUL DE EVIDENTA NR.78 DIN 

20.04.2022 

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI 

Primar, 

CHELARU FLORIN 

 

 

 

 

Secretar General, 

TIRSOAGA VIORICA  

 

 

 

http://www.primaria-navodari.ro/


 

 NOTIFICARE PREEMPTORI DE RANG III 

GROSU STAN ELENA(mostenitorul lui ROMAN MIRCEA) 

 

În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoştinţă lui GROSU STAN ELENA  CNP/CIF -   (*), nr. 

înregistrare -(**) în calitate de PREEMPTORI DE RANG III, având domiciliul/reşedinţa/sediul 

social/secundar în: localitatea – str- NR.- judeţul/sectorul CONSTANTA, codul poştal -, e-mail -, tel. 

-, Oferta de vânzare nr. 78 din data de 20.04.2022 depusă de SCARLAT TRAIAN, privind terenul 

agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 1.2413 HA(cota indiviza de 1/2 din 2.4826 ha), nr. 

cadastral 109834, nr. carte funciară 109834, PARCELA  A423/3, categorie de folosinţă ARABIL, la 

preţul de 444870 lei afişată la sediul Primăriei NAVODARI, judetul CONSTANTA, str.DOBROGEI 

NR.1 si pe site www.primaria-navodari.ro .   

   

 

 

 

 

NOTE: 

  - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 

  – Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor. 

  – Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menţionat în lista preemptorilor. 

Judetul CONSTANTA 
REGISTRUL DE EVIDENTA NR.78 DIN 

20.04.2022 

PRIMARIA ORASULUI NAVODARI 

Primar, 

CHELARU FLORIN 

 

 

 

 

Secretar General, 

TIRSOAGA VIORICA  

 

 

 

http://www.primaria-navodari.ro/

