ji TCUC1
Formular pentru persoane fizice An

OFERTA DE VÂNZARE TEREN
SubsemnatuI/bimnata1),.
..
. CNP . !
I,
având adresa de comunicare în Iocalitatea
-C(
1C ţ
, str. /2JF tt vji
nr
,bl ?5
,sc
. ., ap... ?. ., judeţul/sectorui. .................... , codul po ştal ...........email......................
i)
Se comple.teaz ă numeie ş i prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situan etrayi1ar în suprafa ţă de ............
. . . . (ha), la
preţul de .....
.
(i Mq.. ... (lei)2)
2)
Se va completa îri cifre şi litere.
Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarele . ........................................
Date privind identificarea terenului
Informaţii privind amplasamentul terenului
Oraşul/
Numâr de
umar
Comuna/ Suprafaţ
carte
cadastral..
(ha)(*)
Judeţul
unciara
(**)
(**)

peciicare

,

.

Se completeaz ă de către
vanzator

c

umar
;arla/lot
(**)

umar
arce1a
(**)
.

aegor1a. e
o1 osina **

39c

.

Verificat prim ărie4
3)Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricoie situate în extravilan
productive, care sunt: arabile, viiie, livezile, pepinierele viticole, pomicole, planta ţiile de
hainei şi duzi, păşunile, fâneţele, sereie, solarele, r ăsadniţele şi aitele aseme.nea, cele cu
vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din anenajamentele silvice, p ăşunile împădurite,
c.ele ocupate cu construc ţii i instaiaţii agrozootehnice, amenaj ările piscicole şi de
îrnbunătăţiri funciare, druznurile te1noJogi.ce şi cle exploatare agricol ă, pI.atformele şi.
spaţiile de depozitare care servese nevoilor produc ţiei agricole şi tereriuriîe neproductive
care pot fi amenajate şi folosite pentru produc ţia agricol.ă.
4)Se coznpleteaz ă cu
rubricile în care informa ţiiie pot fi coznparate cu datele din
Registrul agricol, eviden ţele fiscale, eviden ţele de stare civilă, altele asemenea.
Cunoscând c ă falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar c ă datele sunt reale, corecte şi
complete.
Vânzător/Îniputeiiriit,

,

(numele şi prenume)în , clar)
Semnătura ......
)ata ..
...

L.S.

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă în cazul în care sunt cunoscute informa ţiile.

Judeţul (*)
MUNICIPIUL

GALATI
TECUCI

Registrul de evidenţă
Nr. 56764/110/06.10.2017

(*)

LISTA
preemptorilor 1n vederea exercit ă rii dreptului de preemp ţ iune asupra ofertei de v ă nzare în ordinea rangului de preferin ţă
Ca urmare a înregistr ă rii ofertei de vânzare depuse de d-nul Filimon Costica,CNP-1630421390686 în calitate de vânz ă"tor, pe baza informatillor cuprinse în
oferta de vânzare au fost identificati urm ă torii preemptori: pentru suprafata de 0.30 ha teren pasune,nr. cadastral 3903,cartea funciara nr. 109598
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofertă de vânzare a fost inregistrat ă
:Nume ş i prenume persoan ă fizic ă /Denumire persoan ă /persoane juridic ă /juridice,
Lasociatii ş i alte entit ă ti fă ră personalitate juridic ă , precum ş i persoane juridice care nu se iAdres ă domiciliu/re ş edint ă /sediu
•lînregistreaz ă în registrul comertului
crt.

