
( 	 OFERTA DE VÂNZARE TEREN 
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Subsemnatul.. '-', ';,-:<":"=" -'` '' '''' -  (---  	, CNP --  '4  ..9  I.  `-' / ' .7 "7")/ ‘.  e-' 	având adresa de comunicare in: localitate 	 , str 	 79. 	2.---e ('-‘' C '- 7  '  
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	  nr 	---- 	bl 	— 	, sc 	— 	, et 	-- 	, ap 	--- 	, judeţul/sect-otul 	..7c ,).  7 	- ; codul po ştal 	 , 

vând teren agricol situat in extravilan, in suprafa ţă  de. . .-',.' .-:' ... (ha), la pre ţul de  '1.--5 (IC5°   (lei)  
Condi ţiile de vânzare sunt urm ătoarele: 

Date privind identificarea terenului 

Specificare 	Oraşul/ Comuna/ 
Judeţul 
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----\ 

către vânzâtor  
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privind amplasamentul terenului 
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Cunoscând că  falsul în declaraţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009  privind Codul penal, cu modificările ş i completările ulterioare, declar c ă  datele 
sunt reale, corecte ş i complete. 

, Ă  Vânz ăto4mputornicit, j 

(numele şi pren - e 1.:  c» 

,,,,,,,,,-----; 
Semnătura 	 L.S. 
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Data 	 

NOTE: 



Judeţul (*) 	GALATI 	 :Registrul de evidenţă  
MUNICIPIUL 	TECUCI 	 Nr. 2056 /2/09.01.2018 	 (*) 

LISTA 

preemptorilor in vederea exercit ă rii dreptului de preemp ţ iune asupra ofertei de v ănzare în ordinea rangului de preferin ţă  
t!, 

Ca urmare a înregist&ii ofertei de vânzare depuse de domnii Burghelea Adrian-Emanuel si Burghelea Florin in calitate de vânkori, pe baza inform4illor 
cuprinse isn oferta de vânzare au fost identific4i urrrătorii preemptori: 	pentru suprafata de 1.00 ha teren arabil. 

• 	
1. Coproprietari ai terenului a cărui oferlă de vânzare a fost inregistrat" 

Nume prenume persoar ă fizicăiDenumire persoarăipersoane juridi uridice, asoci4ii şi 
Nr. crt. 	alte ent4fi ă personalitate juridică, precum şi persoane juridice care nu se isnregistrea ăjin 	!Adredomiciliu/reşedirWsediu 

registrul comerţului 

1, 

„ 2. 

E-DOSCAS CARMEN 

V-SANDULESCU C. 

4. Statul român, reprezentat prin Ager ţia Domeniilor Statului 
, 

Primar; 	
Secretar, Niameib„ 	Caţalin-Constantin:Hurditha'p. 	 Jr. Valeric 	tache 

Sef 
intocmit, Ing. Afilipoie Lu'rriMita 

Ing. Susnia Gheorghe 
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