
Anexa nr. 1D la normele metodologice 
- Model - 

- Formular - 
NOTIFICARE PREEMPTOR 

 

 Judeţul Brăila 
Primăria oraşului Ianca 

Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul 
special de evidenţă al oraşului Ianca 

 
Nr. 54  din 16.06.2021 

 
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 urmatorilor PREEMPTORILOR NECUNOSCUTI : 

 

Oferta de vânzare nr. 54  din data de  16.06.2021  depusa de catre   GIRIP EUGENIA, GIRIP EUGEN, 

GIRIP DANUT, GIRIP PUIU SORIN   privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ½  din  2,78  

(ha), nr. cadastral 82747  nr. carte funciară 82747 nr. tarla 129,  PARCELA 1   categorie de folosinţă 

ARABIL , la preţul de 41700 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Orașului Ianca, Judeţul Brăila. 

NOTA 

Prezenta Listă a fost afișată la sediul Primăriei orașului Ianca și pe pagina de internet  

www.primaria-ianca.ro pe data de 17.06.2021    

      
          P R I M A R,                                                                                                  SECRETAR GENERAL, 
 
      CHIRIȚĂ FĂNEL GEORGE                                                                                STERIAN ALEXANDRU                                                            
 
 
 
 
 

SAS VIORICA  

Sc Kc Agro Ianca Srl  

STEFAN STEFAN  



Anexa nr. 1D la normele metodologice 
- Model - 

- Formular - 
NOTIFICARE PREEMPTOR 

 

 Judeţul Brăila 
Primăria oraşului Ianca 

Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul 
special de evidenţă al oraşului Ianca 

 
Nr. 55  din 16.06.2021 

 
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 urmatorilor PREEMPTORILOR NECUNOSCUTI : 

 

Oferta de vânzare nr. 55 din data de  16.06.2021  depusa de catre   STANCIU GEORGETA   privind 

terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 2/4  din  4,0458  (ha), nr. cadastral 79310, 79321, 79317   

nr. carte funciară 79310, 79321, 79317    nr. tarla 57, 82/1, 44/1 ,  PARCELA 30, 21, 2  categorie de 

folosinţă ARABIL , la preţul de 56000 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Orașului Ianca, Judeţul Brăila. 

NOTA 

Prezenta Listă a fost afișată la sediul Primăriei orașului Ianca și pe pagina de internet  

www.primaria-ianca.ro pe data de 17.06.2021    

      
          P R I M A R,                                                                                                  SECRETAR GENERAL, 
 
      CHIRIȚĂ FĂNEL GEORGE                                                                                STERIAN ALEXANDRU                                                               
 
 
 
 
 

DRAGAN JAN  

MIHAI STANCIU FLORICA  

PARVU MONICA LENUTA  

ROMAN DOINITA DANIELA  

DRAGAN JAN  

MIHAI STANCIU FLORICA  

SC ASI AGRO COMPANY SRL 

IANCU NICOLETA  

SPATARU ROBERT  

STERPU COSTICA  

STRATULAT ION  



Anexa nr. 1D la normele metodologice 
- Model - 

- Formular - 
NOTIFICARE PREEMPTOR 

 

 Judeţul Brăila 
Primăria oraşului Ianca 

Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul 
special de evidenţă al oraşului Ianca 

 
Nr. 56  din 16.06.2021 

 
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 urmatorilor PREEMPTORILOR NECUNOSCUTI : 

 

Oferta de vânzare nr. 56 din data de  16.06.2021  depusa de catre   MANEA EMIL   privind terenul agricol 

situat în extravilan, în suprafaţă de 1,378  (ha), nr. cadastral 3027   nr. carte funciară 77351    nr. tarla 55/2,   

PARCELA 24/3  categorie de folosinţă ARABIL , la preţul de 37120 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei 

Orașului Ianca, Judeţul Brăila. 

NOTA 

Prezenta Listă a fost afișată la sediul Primăriei orașului Ianca și pe pagina de internet  

www.primaria-ianca.ro pe data de 17.06.2021    

      
          P R I M A R,                                                                                                  SECRETAR GENERAL, 
 
      CHIRIȚĂ FĂNEL GEORGE                                                                                STERIAN ALEXANDRU                                                            
 
 
 
 
 

MANEA CATALIN  

MANEA LAURA MIHAELA  

COCIAS MIHAI  

PASTRAMA GICA  



Anexa nr. 1D la normele metodologice 
- Model - 

- Formular - 
NOTIFICARE PREEMPTOR 

 

 Judeţul Brăila 
Primăria oraşului Ianca 

Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul 
special de evidenţă al oraşului Ianca 

 
Nr. 57  din 16.06.2021 

 
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 urmatorilor PREEMPTORILOR NECUNOSCUTI : 

 

Oferta de vânzare nr. 57 din data de  16.06.2021  depusa de catre   CAZACU ILINCA impreuna cu 

CAZACU SEBASTIAN    privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 1,00   (ha), nr. cadastral 

72555   nr. carte funciară 72555    nr. tarla 42,   PARCELA 365/5  categorie de folosinţă ARABIL , la preţul 

de 14205 (lei), afişată la sediul/site-ul Primăriei Orașului Ianca, Judeţul Brăila. 

NOTA 

Prezenta Listă a fost afișată la sediul Primăriei orașului Ianca și pe pagina de internet  

www.primaria-ianca.ro pe data de 17.06.2021    

      
          P R I M A R,                                                                                                  SECRETAR GENERAL, 
 
      CHIRIȚĂ FĂNEL GEORGE                                                                                STERIAN ALEXANDRU                                                            
 
 
 
 
 

CAZACU GEORGIANA  

CAZACU MIHAI  

PETCU ION  

SC ASI AGRO COMPANY SRL  

IANCU NICOLETA  
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