
Lmc. , 

4. Statul român, renrp7pntni- 

 

I mgerrţ ia uomeniilor Statului 
Primar, 

Cătălin — Constantin Hurdubae Secretar, 
Jr. Valerica_Eotache 

11111,0 1. 111114 , 1 	„., .„ 

Şef Birou Agricol 
Ing. Lumini ţa Afîlipoie 



Informaţii privind amplasamentul terenului 
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..,,' /  ,.._ .Amil. ,:,_,' ,-; S» 	OFERTA  DE VÂNZARE TEREN 
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Subsemnatul/Subsemnata 	'  ,, -.'. ' :: - .''''-'2"' '. ' 	 :' 	'.--' ',.,..: CNP 	/ ' ' 	" 	- . având adresa de comunicare in localitatea 	.`  
str   nr 	 , bl 	 , sc 	, et 	 a,3 	 jude ţul secton_il 	 codul .. 	. memek „, ,, vem:Lal ,,,, 	 , e-mail 	 , 

Vând teren agricol situat în extravilan, în suprafa ţă  de 	 (ha), la pre ţul de 	 (lei) := ) 

Condi ţiile de vânzare sunt urm ătoarele: 

Date privind identificarea terenului 

Cate2oria 
d-e 

Obs 
folosint ă- 

(**) 

Cunoscând c ă  falsul în declara ţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009  privind Codul penal. cu  modific ările ş i complet ările ulterioar-e. 
deClar c ă  datele sunt reale, corecte ş i complete. 



Vânz&ordmputernicit, 

(numele şi prenumele in clar) 

Semnătura 	 L.S. 

Data 	 '  

NOTE: 

Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
L Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă  1n cazul in 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.. 

1011111111kli„ 	S.C.S., S.C.A.)/cooperativ ă  de credit/societate cooperativ ă/cooperativ ă  agricol ălgrup european de interes economic societate 

europeană/societate cooperativ ă  europeană  sucursal ă/persoan ă  fizic ă  autorizatăiintreprindere familial ăiln-treprindere individual ă  etc. 

2) Se va completa 1n cifre şi litere. 

3) Se completează  categoria de folosinţă  a terenurilor agricole situate în extravIlan productive. care sunt: arabile. viile. livezile. pepinierele 

viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, r ăsadni ţele ş i altele asemenea. cele cu veP:eta ţ ie forestier ă . daca 

nu fac parte din amenajamentele silvice, p ăşunile impădurite, cele ocupate cu construc ţ ii ş i instalaţii aP_Tozootehnice amenaj ările piscicole i de 

imbunataţin funciare, drumurile tehnologIce şi de exploatare agricol ă , platformele ş i spaţiile de depozitare care servesc nevoilor produc ţ iei 

agricole şi 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 , altele asemenea. 
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