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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 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 proprietarei 
parcelei la NORD-VEST – IE-209692 CONSTANTIN CORNELIA ELENA, 

cererea cu nr. de înregistrare 10563/17.01.2023, în calitate de 
preemptor de rang III, având domiciliul în municipiul ___________, str. 

_________, nr. __, județul _________, oferta de vânzare nr. 
4/09.02.2023, depusă de către POPA MARCELA în calitate de 

împuternicit pentru soţii MARDARE VASEILE şi MARDARE RODICA în 
calitate de vânzători, privind terenul agricol situat în extravilan, în 

suprafață de 0,9250 ha, reprezentând cota-parte 1/1, având nr. Cadastral 
231211, înscris în cartea funciară nr. 231211, nr. parcelă A 622/4, LOT 2, 

Tarla 64, categoria de folosinţă arabil, la preţul de 228.285 (lei), afişată la 
sediul/site-ul Primăriei municipiului Constanţa, judeţul Constanţa. 

 

 
 

Primar 

Vergil CHIȚAC 
 

 
 

 
Secretar General  

Fulvia Antonela DINESCU 
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