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OFERTA DE VÂNZARE TEREN
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avănd adresa de comunicare in: localitatea
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, sc
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vănd teren agricol situat in extravilan, in suprafa ţă. de ()/ 5-0 (ha), la preţul de --`
(lei)-) ...•
Condiţiile de vânzare sunt urm ăloarele:
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,:ş-t-r— ' ::-.. :-__
e-mail . .

Date privind identif1carea terenului
Informaţii privind amplasamentul terenului
Oraş ul/ Comuna/
Judeţul
(*)

Specificare

_

Se completeaz ă de
către vânzător
Verificat prim ărie4)

eOe

Suprafaţa (ha)

(*)

INumăr cadastral

(**)

Număr de carte
funciară

(**)

.
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Cunoscând c ă falsul in declaraţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modific ările şi complet ările ulterioare, declar c ă datele
sunt reale, corecte şi complete.
V.£^1nz ăt ordmpytern iciţ,
Â/p4JAJ
(numele şi prenume e

L.S.

Semnătura
Data 2 O b
NOTE:
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2C47

'Judetul (*)

GALATI

MUNICIPIUL

TECUCI

:Registrul de evident ă
-Nr.27068/78/23.05.2017

(*)

LISTA
preemptorilor in vederea exercit ă rii dreptului de preemptiune asupra ofertei de vânzare'in ordinea rangului de preferint ă
Ca urmare a înregistră rii ofertei de vânzare depusa de domnul Manole loan ,din Tecuci,str. Plugului nr.72 , în calitate de vânz ă tor, pe baza informa ţ iilor
cuprinse în oferta de vânzare au fost identifica ţi urm ă torii preemptori: pentru suprafata de 0,50 ha teren arabil extravilan, Nr. Cadastral 4637, Nr. Carte
Funciara -109298.
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofertă de vânzare a fost înregistrat ă
Nr. crt.

Nume ş i prenume persoan ă fizic ă /Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice,
:asocia ţ ii 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

Sef Birou Agt" •
Ing. Afilipoie Luminita

intocmit,
Ing. Tudorache Mariana
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