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OFERTA  DE VÂNZARE TEREN 
, 

, ' 1 ( &_.! 	‹ i 	/>(' 4,_/' 	,_,,,,4":*-  Subscra=1,' 	 , - 	
„ 	CIJIbl‘ v't, , având adresa de comunicare  

_ 
t, 	 -, 

5..„, . 	 nr 	L ,L 	bl. -t--  - 	 s 	-c 	,-- - 	, et. 	I--- 	. , ap , - 	 , judeţul/sectorul.,».-1: ..'-:,-,<, ‘ t odul po ştal . . . . , 	 , 	i 	 e-mail 	 
- \ ând teren agricol situat in extravilan, in suprafa ţă  de  '' ;'' 	(ha), la pre ţul de. .' ..... (lei)) 

Condi ţiile de vânzare sunt următoarele: 

Date privind identificarea terenului 

Oraşul/ 
Specificare 	Comuna/ 

Jude ţul 
(*) 

către vânzător 

Verificat 
primări 4  e) 

:. 

Se completează  de
"--1  

Informaţii privind amplasamentul terenului 

Suprafaţa 	Număr 	Număr de carte 
(ha) 	 dtl 	f caasra unci ară  
(*) 	 (**) 	 (**) 

k::Z. 	, 	' ''' 
, 

Număr 
tarla/lot 

(**) 
Numă 	lă  r parce 

(**) 

. 

Categoria 
de 

folosinţg) 
(**) 

' 

Obs. 



Cunoscand că  falsul in declaraţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009  privind Codul p.ena.cu 	 si completările ulterioare, 
declar că  datele sunt reale, corecte şi complete. 

Vânz ător4mpu ţernicit, 
f 

(numele şi prenumele în clar) 

Semnătura 	 L.S. 

Data . . 	° 

NOIE: 

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

1) Se completează  cu denumirea formei de organizare, conform reglement ărilor legale. proprietar al terenului: societate comercial ă. (S.R.L.. S.A.. 

S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativ ă  de credit/societate cooperativ ă/cooperativ ă  agricol ă  .9.rup european de interes economic societate 
european ă/societate cooperativ ă  europeană  sucursal'ă/persoană  fizică  autorizată/intreprindere familial ă  intreprindere individual ă  etc. 

2) Se va completa în cifre şi litere. 
3) Se completeaz ă  categoria de folosinţă  a terenurilor agricole situate in extravilan productiN e. care sunt: arabile. viile. livezile. pepinierele 
viticole, pomicole, planta ţiile de hamei şi duzi, pă.şunile, fâneţele, serele, solarele, r ăsadni ţele altele asemenea. cele cu vegeta ţie forestieră , dacă  
nu fac parte din amenajamentele silvice, p ăşunile impădurite, cele ocupate cu construc ţii ş i instalaţii agrozootehnice, amenaj ările piscicole şi de 

imbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricol ă, platformele ş i spaţiile de depozitare care servesc nevoilor produc ţiei 

agricole ş i terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru produc ţia agricol ă . 
4) Se completeaz ă  cu "X" rubricile in care informa ţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, eviden ţele fiscale, eviden ţele de stare 

civilă , altelc ascmenea. 



	

Sef,Nrou Aaricol. 	 intocmit, 

	

ipci Luminita 	 Ing. Susna-pheorghe 
( 
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