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L  
OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

),_r) .0 ,2-... 1 C:. " 2 Subsemnatul/Subsemnatal)„ V4-7f1-4)1„)/ _,  -407/7-77`4 ---)---rd7" 4—   , CNP 2----Z)  -, - -  ,(  ,..., ,,,, 	„. , având adresa de comuni?rş.  in:1 calitatea . . . 
T. &:, -T,Vstr  C-; k-.1"e~..-47--"n4  . 	nr 	-.);9_ , 	, bl  L'-'--.-- 	, sc 	 , et 	 ap  ,5"-Ă 	, judeţul/sectorul 	'  ( /  codul ,. 
poştal 	e-mail 	 , tel..   

vând teren agricol situat in extravilan, in suprafa ţă  de. . ..4,5(-?5. . (ha), la pre ţul 	, 	) 
Condiţiile de vânzare sunt urmatoarele: 

,.,»_, , 
„-...z.„, 	 , -,,,..., 

Date privind identificarea terenului 

Specifi care 

Se completeaz ă  de 
către vânzător 

' Oraşul/ Comuna/ 
Judeţul 

(*) 

/ 6"-C 	?' 
,-4(_-,i-y-1 

Vexificat prim ărie-) 

Informaţii privind amplasamentul terenului 

Număr de carte 
Suprafaţa (ha) 	Număr 	cadastral 

(*) 	 (**) 	 funciară  
(**) 

_//  

Număr 
tarla/lot 

(**) 

Număr parcel ă  
(**) 

Categ.oria 
de 

folosintă.1) 
(*.) 

-,, 

Obs. 

Cunoscând că  falsul in declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009  privind Codul penal. cu  modificările i completarile ulterioare. deolar c ă  datele 

sunt reale, corecte ş i complete. 

Vânz ă to 	
b  

griornic5 (iţ  
Y.Ăkt 	40(42/ţ8-2---  

(nurnele ş i prenumelejp_ , . 

Semnătura . 	----- 	 L.S. 

Data .. (:)6, 2, k2-Ms'g 



JudeM1 GALATI 	 Registrul de evidenţă  

Unitatea administrativ - teritorial ă  TECUCI 	
Nr. 69290/155/06.12.2017 

LISTA  
preemptorilor 1n vederea exercit ării dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de vânzare 1n ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urmare a Inregistr ării ofertei de vănzare depuse de d-na Vladoi Diana Dorina , din Tecuci, str. Gheorghe Petrascu, nr. 9,bl. E,ap. 51 1n calitate de vânz ător , supra rata de 1,83 ha arabil , 

pe baza informaţhlor cuprinse in oferta de v ănzare au fost identifica ţi următorii preemptori: 

1. Coproprietari ai terenului a c ărui ofertă  de vănzare a fost inregistrat ă  

Nume ş i prenume arenda ş  _ 	
COMPPIL SA 

Domiciliul/sediul 	 TECUCI 

3. Proprietari vecini ai terenului a c ărui ofertă  de vănzare - cumpărare a fost inregistrat ă  

Nume ş i prenumeidenumire vecin 
	

Sl. VELICU ION 
>2. 

4. Statul romăn. reprezentat prin Agen ţ ia Domeniilor Statului 

Primar. 
Catalin- Constantin Hurdubae 

1J-7 , 

- 1:-:tocm. 
D3niela D 

Secretar,  , 

Jr. Valerica tache 

Sef Birou Agricol 
Ing. Luminita Afilipoie 
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