Judetul GALATI
Unitatea administrativ - teritorial ă TECUCI

Registrul de eviden ţă
Nr 65821/137/17.11.2017
.

LISTA
preemptorilor In vederea exercit ării dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de v ănzare in ordinea rangului de preferin ţă
Ca urmare a inregistr ărn ofertei de vânzare depuse de d-na HOLBAN CONSTANTINA , din Tecuci, str. Vornicului, ru -. 106, 1n calitate de vânz ător,, suprafata de 1,00 ha arabil , pe baza
informaţiilor cuprinse 1n oferta de vânzare au fost identifica ţi următorii preemptori:
I. Coproprietari ai terenului a c ărui ofertă de vânzare a fost inregistrat ă
Nume şi prenume persoană fizică/Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, asociaţii ş i alte entităti fără
personalitate juridic ă, precum şi persoane juridice care nu se inregistreaz ă 1n registrul comerţului
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2. Arehdas al terenului a c ărui ofertă de vânzare a fost inregistrat ă

!1. CANTONEANU I.
2. COSTACHE A.

4. Statul român, reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului
Primar,
Catalin- Constantin Hurdubae

Secretar,,
Jr. Va1erica-5Dtache

Intoc
Daniela Druta
bf;

'

Sef Birou Agricol
Ing. Luminita Afilipoie

P RP;Vir---

OFERTA DE VÂNZARE TEREN
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vând teren agricoYsituat in extravilan, in suprafa ţă de. --./7.:0 c' (ha), la pre ţul de. -7.' '-''.£:'.". . (lei)('Q ,1-v‘ le(,)
Condiţ iile de vânzare sunt urm ătoarele:
,

Date privind identificarea terenului

Specificare
:Se completează
jcatre vânzător
. .„. ._.,_. . , . . . . _.„. .„,. _. .
■ Verificat primărie. ..._.,....._„....

!

Oraşul/ Comuna/
Judeţul
(*)

■

Informaţii privind amplasamentul terenului
Suprafaţa (ha)
1Număr cadastral 1 Număr de carte
funciară
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' Categoria Număr
tarla/lot
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Număr parcel ă
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Cunoscând c ă falsul in declaraţ ii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modific ările şi completările ulterioare. declar c
ă datele
sunt reale, corecte şi complete.
Ţi&z ăto1rimp~,nict, 7_.
2 ţ47,2Iţş/-171--A//7/

(numele şi prenumele in clar)
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