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CERTIFICATE NO. C221369/01/RO 

Registrul de evidență a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan Nr.1/653 din 30.01.2023 

Nr. ieșire: 715 din  31.01. 2023 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

 de afișare a ofertei de vânzare 

 

Încheiat astăzi, 31.01.2023, în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri 

de reglemantare a vânzării terenurilor Agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 

privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică  și privată a statului cu 

destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniului Statului, cu modificările și completările ulterioare. 

În vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege și aducerii la cunoștința preemptorilor a 

ofertei de vânzare nr.1/653 din 30.01.2023, depusă de către doamna OCOLIȘAN ANGELA, domiciliată în 

Sat Culcea, strada ________ nr. ___, Comuna Săcălășeni, județul Maramureș, în calitate de vânzător, 

proprietar al terenului agricol situat în extravilanul localității Săcălășeni în suprafață de 1,0024 ha, 

identificat prin nr. Cad. 53607, înscris în CF 53607 al localității Săcălășeni, s-a constatat afișarea ofertei de 

vânzare la sediul instituției și pe pagina de internet www.Sacalaseni.ro, în data de 31.01.2023. 

Oferta de vânzare nr. 1/653 din 30.01.2023, se afișează pentru un termen de 45 de zile lucrătoare 

și conține informații privind proprietarul terenului agricol, date privind identificarea terenului, precum și 

condițiile de vânzare.  

În acest sens s-a întocmit proces verbal de afișare a ofertei de vânzare nr. 1/653 din data de 

31.01.2023  

 

 
PRIMARUL COMUNEI SĂCĂLĂȘENI                    SECRETARUL GENERAL al COMUNEI                   

          Emilian-Gheorghe POP                                                  Marius -Flavius BĂBAN    

 

 

         Întocmit,  

BMF 

mailto:e-mail:%20primarie@sacalaseni.ro
http://www.sacalaseni.ro/
http://www.sacalaseni.ro/


Acest document este valabil fără sigiliul Comunei Săcălășeni în conformitate cu prevederile Art. 627 alin. 

(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

1 

 

 
 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL MARAMUREŞ 

COMUNA SĂCĂLĂŞENI 

localitatea Săcălăşeni,  str. Unirii, nr. 87, 

cod poştal 437280, 

Tel 0262-289333  Fax:  0362-780129 

C.I.F. 3627390 

e-mail:  primarie@sacalaseni.ro 

www.sacalaseni.ro  

 

 

CERTIFICATE NO. 

C221369/01/RO 

Registrul de evidență a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan Nr.1/653 din 30.01.2023 

Nr. ieșire: 719 din 31.01.2023 

 

 

NOTIFICARE PREEMPTORI 

 

 

 

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 doamnei/domnului/persoanei juridice  ………… RAD MARIA...................................., 

identificată/identificat prin CNP/CIF ......................................... (*), nr. înregistrare 

……………................................... (**) în calitate de PREEMTOR DE RANG III, având 

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: -----------, oferta de vânzare nr. 1/653 din 30.01.2023, depusă 

de doamna OCOLIȘAN Angela, domiciliată în Sat Culcea, strada __________ nr. __, Comuna Săcălășeni, 

județul Maramureș în suprafață de 1,0024 ha, identificat prin nr. Cad. 53607, înscris în CF 53607 al 

localității Săcălășeni, nr. tarla......-......... nr. parcelă ............-............, categorie de folosinţă ARABIL, la 

preţul de 155.000 RON afişată la sediul/site-ul www.sacalaseni.ro al  comunei Săcălășeni, judeţul 

Maramureș. 
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CERTIFICATE NO. 

C221369/01/RO 

Registrul de evidență a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan Nr.1/653 din 30.01.2023 

Nr. ieșire: 720 din 31.01.2023 

 

NOTIFICARE PREEMPTORI 

 

 

 

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 doamnei/domnului/persoanei juridice  ………… MOLDOVAN RADU.................................., 

identificată/identificat prin CNP/CIF ......................................... (*), nr. înregistrare 

……………................................... (**) în calitate de PREEMTOR DE RANG III, având 

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în: -----------, oferta de vânzare nr. 1/653 din 30.01.2023, depusă 

de doamna OCOLIȘAN Angela, domiciliată în Sat Culcea, strada _______ nr. __, Comuna Săcălășeni, 

județul Maramureș în suprafață de 1,0024 ha, identificat prin nr. Cad. 53607, înscris în CF 53607 al 

localității Săcălășeni, nr. tarla......-......... nr. parcelă ............-............, categorie de folosinţă ARABIL, la 

preţul de 155.000 RON afişată la sediul/site-ul www.sacalaseni.ro al  comunei Săcălășeni, judeţul 

Maramureș. 
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C221369/01/RO 

Registrul de evidență a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan Nr.1/653 din 30.01.2023 

Nr. ieșire: 716 din 31.01.2023 

 

NOTIFICARE PREEMPTORI 

 

 

 

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 doamnei/domnului/persoanei juridice  FLORIAN ALISA MARIA, identificată/identificat prin 

CNP/CIF ......................................... (*), nr. înregistrare ……………................................... (**) în calitate 

de PREEMTOR DE RANG I, având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar , având 

domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în Sat Culcea, Comuna Săcălășeni, str. ________ nr. __, oferta 

de vânzare nr. 1/653 din 30.01.2023, depusă de doamna OCOLIȘAN Angela, domiciliată în Sat Culcea, 

strada _____ nr. __, Comuna Săcălășeni, județul Maramureș în suprafață de 1,0024 ha, identificat prin nr. 

Cad. 53607, înscris în CF 53607 al localității Săcălășeni, nr. tarla......-......... nr. parcelă ............-............, 

categorie de folosinţă ARABIL, la preţul de 155.000 RON afişată la sediul/site-ul www.sacalaseni.ro al  

comunei Săcălășeni, judeţul Maramureș. 
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NOTIFICARE PREEMPTORI 

 

 

 

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 doamnei/domnului/persoanei juridice, OCOLIȘAN VASILE dentificată/identificat prin 

CNP/CIF ................... (*), nr. înregistrare ……………................................... (**) în calitate de 

PREEMTOR DE RANG I, având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în Sat Culcea, Comuna 

Săcălășeni, str. _______ nr. ____, oferta de vânzare nr. 1/653 din 30.01.2023, depusă de doamna 

OCOLIȘAN Angela, domiciliată în Sat Culcea, strada ______ nr. ______, Comuna Săcălășeni, județul 

Maramureș în suprafață de 1,0024 ha, identificat prin nr. Cad. 53607, înscris în CF 53607 al localității 

Săcălășeni, nr. tarla......-......... nr. parcelă ............-............, categorie de folosinţă ARABIL, la preţul de 

155.000 RON afişată la sediul/site-ul www.sacalaseni.ro al  comunei Săcălășeni, judeţul Maramureș. 
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CERTIFICATE NO. 

C221369/01/RO 

Registrul de evidență a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan Nr.1/653 din 30.01.2023 

Nr. ieșire: 717 din 31.01.2023 

 

 

 

NOTIFICARE PREEMPTORI 

 

 

 

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 doamnei/domnului/persoanei juridice, FLORIAN ALIN identificată/identificat prin CNP/CIF 

........................................ (*), nr. înregistrare ……………................................... (**) în calitate de 

PREEMTOR DE RANG I, având domiciliul/reşedinţa/sediul social/secundar în Sat Culcea, Comuna 

Săcălășeni, str. …….nr……….., oferta de vânzare nr. 1/653 din 30.01.2023, depusă de doamna 

OCOLIȘAN Angela, domiciliată în Sat Culcea, strada ______ nr. ___, Comuna Săcălășeni, județul 

Maramureș în suprafață de 1,0024 ha, identificat prin nr. Cad. 53607, înscris în CF 53607 al localității 

Săcălășeni, nr. tarla......-......... nr. parcelă ............-............, categorie de folosinţă ARABIL, la preţul de 

155.000 RON afişată la sediul/site-ul www.sacalaseni.ro al  comunei Săcălășeni, judeţul Maramureș. 
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