
ROMANIA                        Registrul de evidență Nr.260,261,262,263,264,265,266,267,268,269 din
JUDETUL CLUJ                                                                                                               18.08.2022
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
SERVICIUL REVENDICARI, FOND FUNCIAR SI RA
NR.709114/304/29.08.2022

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 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  Domeniilor  Statului,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoștință Persoanelor fizice, nr. înregistrare 691528, 691530,
691533,691534, 691537, 691538, 691541, 691542, 691546, 691547/304/18.08.2022, în calitate de
preemptori  rang VI , care indeplinesc conditiile prevazute de dispozitiile art.6 , alineatul 12
din  Ordinul  311/26-10-2020  emis  de  Ministerul  Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale  ,  având
domiciliul/reședința/sediul social/secundar în: UAT Cluj-Napoca , UAT Vecine.  

         Ofertele de vânzare nr.260,261,262,263,264,265,266,267,268,269 din  data de 18.08.2022,
depuse de Blaga Lucian si Radoiu Gina, privind 10 parcele de teren agricol situat în extravilan,
una suprafață  de 531 mp,  nr.  cadastral  269401, nr.  carte  funciară  269401, la prețul  de
22615,15(lei), una suprafață de 534 mp, nr. cadastral 269424, nr. carte funciară 269424, la prețul
de 22241(lei), una suprafață de 531 mp, nr. cadastral 269391, nr. carte funciară 269391, la prețul
de 22116,15(lei),  una  suprafață de 531 mp,  nr. cadastral 269465,  nr. carte funciară 269465, la
prețul de 22615,15(lei), una suprafață de 531 mp, nr. cadastral 269470, nr. carte funciară 269470,
la prețul  de 22116,15(lei),  una  suprafață  de 531 mp,  nr.  cadastral  269468,  nr.  carte  funciară
269468, la prețul  de 22615,15(lei),  una  suprafață  de 531 mp,  nr.  cadastral  269417,  nr.  carte
funciară 269417, la prețul de 22615,15(lei), una suprafață de 1004 mp, nr. cadastral 274980, nr.
carte funciară 274980, la prețul de 6592(lei), una suprafață de 531 mp, nr. cadastral 269450, nr.
carte funciară 269450, la prețul de 22615,15(lei), respectiv una suprafață de 531 mp, nr. cadastral
269486, nr. carte funciară 269486, la prețul de 22615,15(lei), nr. tarla -, nr. parcelă -, categorie de
folosință pasune,  afișată la  sediul/site-ul     www.primariaclujnapoca.ro Primăriei  Cluj-
Napoca,județul.Cluj.
       

       Primar,                                                                                                      Secretar General,

       Emil Boc                                                                                                     Aurora Roșca 

Șef serviciu,

         Cosmina Candrea

red. Ana Pop
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