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OFERTA DE VÂNZARE TEREN
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vând teren ag..rico( situat in ex travilan, in suprafa ţă de. . :-”---./.(:-; ..:;). .
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(ha), la pre ţul de. .-71 11‘ . J.,.--'.
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Condiţ iile de vânzare sunt urm ătoarele: —

Date privind identificarea terenului

Oraşul/ Comuna/
Judeţul
(*)
, ,
,–..J.,:),

Specificare

Sc combleteaz ă de
către vânz ător
Verificat prim ărie4)

Informaţ ii privind amplasamentul terenului
Număr de carte
Număr cadastral 1
Suprafaţa (ha)
funciar ă
(**)
(**)

(*)

Număr
tarla/lot
(**)

Număr parcel ă
(**)

Categoria
de
. -3.
folosurţal

,

Obs.

7

privind Codul penal, cu modifIc ările şi complet ările ulterioare, declar c ă datele
Cunoscând c ă falsul in declara ţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009
sunt reale, corecte şi complete.
Vânz, ălorlimpu

(numele ş i prenum9YeAn cla)
Semnătura
Data .
NOTE:

'

L.S.

- Cămpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Cămpurile notate cu (**) se completeaz ă 1n cazul 1n care sunt cunoscute informatiile.

1) Se completeaz ă numele ş i prenumele proprietarului terenului.
2) Se va completa în cifre şi litere.
3) Se completează categoria de folosin ţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile. viile. livezile, pepinierele viticole, pomicole,
plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţ ele, serele, solarele, răsadnitele si altele asemenea, cele cu veg_etaţ ie forestieră. dac ă nu fac parte din amenajamentele
silvice, păşunile impă durite, cele ocupate cu construc ţii şi instalaţii agrozootehnice, amenaj ările piscicole ş i de imbunătăţ iri funciare, drumurile tehnologice şi
de exploatare agricol ă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor produc ţiei agricole ş i terenurile neproductive care pot ft amenajate şi folosite
pentru producţia agricol ă.
4) Se completeaz ă cu "X" rubricile în care informa ţiile pot ft comparate cu datele din Registrul agricol. eviden ţele fiscale. evidenţele de stare civil ă, altele
asemenea.

Judeţul (*)

GALATI

MUNICIPIUL

TECUCI

Registrul de eviden ţă
Nr.24692/69/15.05.2017

(*)

LISTA
preemptorilor în vederea exercit ă rii dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de v ă nzare in ordinea rangului de preferin ţă
Ca urmare a inregistr ă rii ofertei de vânzare depusa de GHERGU Ţ AURELIAN,din loc. Adjud,str. Republici nr.134, jud. Vrancea în calitate de vânz ă tor,
pe baza informa ţ iilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identifica ţ i urm ă torii preemptori:
pentru suprafata de 2,00 ha teren arabil, Nr. Cadastral
4812, Nr. Carte Funciara -109210.
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă de vânzare a fost înregistrat ă
Nr. crt.

Nume ş i prenume persoan ă fizic ă /Denumire persoan ă /persoane juridic ă /juridice,
asocia ţii ş i alte entit ăţ i fă ră personalitate juridic ă , precum ş i persoane juridice care nu se Adres ă domiciliu/re ş edin ţă /sediu
înregistreaz ă în registrul comer ţ ului

1.

2.

Secretar UAT Tecuci

Sef Birou Agricol,
Ing. Afilipoie Luminita

intocmit,
Ing. Tudorache Mariana

