
Județul Prahova 
Registrul de evidență 
Nr. 1.1./03.07.2014. 

Unitatea administrativ-teritorială 
Comuna Tinosu 

 
 

LISTA 
preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra 

ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință 
 
 

Ca urmare a ofertei de vânzare depuse de Şerban Marius, în calitate de 
vânzător, pe baza informațiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost 
identificați următorii preemptori: 

 
1. Coproprietari ai terenului a cărui ofertă de vânzare a fost 

înregistrată 

Nr. crt. 

Nume şi prenume persoană fizică/Denumire 
persoană/persoane juridică/juridice, asociații şi 

alte entități fără personalitate juridică, precum şi 
persoane juridice care nu se înregistrează în 

registrul comerțului 

Adresă domiciliu/ reşedință/ 
sediu 

1. - - 
2.   

 
2. Arendaş al terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată 

Nume şi prenume arendaş - 
Domiciliu/sediu - 

 
3. Proprietari vecini ai terenului a cărui ofertă de vânzare-cumpărare a 

fost înregistrată 
Nume şi prenume/denumire vecin 1. Radu C. Dumitru 

2. Tudor St. Anghel 

 
4. Statul român, reprezentat prin Agenția Domeniilor Statului. 
 

 PRIMAR,        
 Andrei Iulian-Gabriel    L.S.   

 
SECRETAR, 

           Costache Mirela 
 



Județul Prahova 
Registrul de evidență 
Nr. 2.1./08.07.2014. 

Unitatea administrativ-teritorială 
Comuna Tinosu 

 
 

LISTA 
preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra 

ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință 
 
 

Ca urmare a ofertei de vânzare depuse de Dumitru N. Victoria, în 
calitate de vânzător, pe baza informațiilor cuprinse în oferta de vânzare au 
fost identificați următorii preemptori: 

 
1. Coproprietari ai terenului a cărui ofertă de vânzare a fost 

înregistrată 

Nr. crt. 

Nume şi prenume persoană fizică/Denumire 
persoană/persoane juridică/juridice, asociații şi 

alte entități fără personalitate juridică, precum şi 
persoane juridice care nu se înregistrează în 

registrul comerțului 

Adresă domiciliu/ reşedință/ 
sediu 

1. - - 
2.   

 
2. Arendaş al terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată 

Nume şi prenume arendaş - 
Domiciliu/sediu - 

 
3. Proprietari vecini ai terenului a cărui ofertă de vânzare-cumpărare a 

fost înregistrată 
Nume şi prenume/denumire vecin S.C. MABIRUS CONSTRUCT S.R.L. 

 
4. Statul român, reprezentat prin Agenția Domeniilor Statului. 
 

 PRIMAR,        
 Andrei Iulian-Gabriel    L.S.   

 
SECRETAR, 

           Costache Mirela 


