
. 	

ajiIprli 	aauietu1 terenuiui 

Specificare Ormull 
Suprafta 

— Nuaiar Categorla 

( ) 

cădastai tara/1ot parcela fo1osiita 
Jttdetul (*) (**) (**) (**) (**) *3) (**) 

Şe completeazâ  

vânzâtor 
Verifîcat 

_P2_  

Cunoscârtd că  falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii _nr____286/2009 prlvind Colul 
penal, cu modlflcărlle Ş1 coinpletările ulterioare, declar că  datele simt reale, corecte şi coiip1ete 

Vânor/iriputernicit, 

(numee şi prenumele îii 1 clar) 

Semnătura 	L S 

Data 

* 1) Se completează  zume1e şi prenumele proffiewoltu tereauiuz. 
*2)Se va cornpleta zn ctfre şi literc 
*3)Se completează  categotia de ]osinţ  a teeautiIor agrzcolc situate txz oxravz1an poductve sre sutzt arabile vztle livezt1e pepztzzereie 

vitcoJe pomzcole planta ţiile de hernex şi duzi, păşunlic. xzeţeic serele solsrele răsadattee şi alteie asenzerzea eele cu vegeta ţte forestieră, dacă  
nu fac parte dzn amenajarnentele silvice P ăşUI11e tnziurzte oele 0cup 	e tiuczt şz irstaiatzi sozootehrnce aznerzej ărzle piczcote şi de 
nbuaăăţzrz fuxictare drumurzle tehxiologice şi dc exploatarc agrzcolă, pkitforrneie şz saţzile de dcpozitare earc servcsc nevoilor prcduc ţzet 

agrtcole şi terenurtle neproducttve care pot fi aaieaajate şz si IOOite pcatzi produc ţza agrzcolă. 
*4)Se completea2ă  cu X rubricile iri care inforzna ţnle pot iÎ cornpara cu datelc dzn Rgzstrul agricoi evzden ţele fiscaic, evzden ţele de stare 

civilă. altele asemenea 

NOTE 
C&znpurzle rzotate cu (*) sunr oblzgatctiu de ctiznpictat 
Camporzle notae cu (**) se coxnple1cară  In cazul tn care sunt cunoscure rnforma ţitle 

. 

. 	
.., 	 . 	 , 	 . 



Judetul (*) 	GALATI 	 'Registrul de evidentă  
MUNICIPIUL -Nr.27684/82/25.05.2017 	 (*) TECUCI 
LISTA 
preemptorilor in vederea exercit ă rii dreptului de preemp ţ iune asupra ofertei de v ănzare in ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urmare a inregistr ă rii ofertei de v ă nzare depusa de doamna Marinescu Dorela — Cristina, CNP-2500427400244, în calitate de v ă nză toare, prin 
imputernicit Hristache Panaite ,CNP-1600529173152,pe baza informa ţ iilor cuprinse in oferta de v ă nzare au fost identifica ţ i urm ă torii preemptori: 
suprafata de 9,3250 ha teren arabil extravilan, Nr. Cadastral 108675, Nr. Carte Funciara -108675. 
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, 
Nr. crt. 	.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 şedinţă /sediu 

inregistreaz ă  in registrul comer ţului 

1. 

pentru 

i2. 

SC HRISFLOR SRL 

TECUCI 

4. Statul român, re 	 n ţ ia Domeniilor Statului 

Secretar UA.JTectei  
ae 

s ţ 
	

intocmit, 
Sef Birou Ăgricol, 	 Ing. Tudorache Mariana 

Ing. Afilipoie Luminita 	
FŞ  


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 


