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 , 	 OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

	

Subsemnatul/rSubsemnatj:), '------,_5('-/-9//2.; 	,- ,-)e ' 	, CNP 	9 3  I 2 c 2) i --31`6-   , având adresa de comunicgeiin: 

localitatea . '7. 	<-.'--.‘ ... .. , str.,/:(c,..) 1°,  --1 ,----, c--/- ,` 	P-.... -i r 	nr. 	) 	, bl 	, sc. 	, et. 	, ap. 	. , judeţul/sectorul 	('''-j '(-7  	, codul 

,-, 	f"--  
po ştal 	e-mail 	 , tel..:).. 	 . ).. 	 A 	() 	( 

vând teren agricol situat 1n extravilan, in suprafa ţă  de 	0/.2.- 1.i . (ha), la preţul de 	/'6-0(,)  	(1ei) -2‘) 	Lk t,sc-,  (\,..r _,- 	ei\, c_. ,, 	Y._9, 

Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarele: 

Date privind identificarea terenului 

Specificare 	' Oraşul/ Comuna/ , 
Judeţul 

(*) 

Se completeaz ă  de 
către vânzător 	.— 

Verificat prim ăr1e4) 

Informaţii privind amplasamentul terenului 

Număr de carte 
Suprafaţa (ha) 	'Numar-  cadastral 1 

(*) 	
(**) 	i 	funciaxă  

Număr 
tarla/lot 

(**) (**) 

Număr parcel ă  
(**) 

Categoria 
de 

folosinţă3-) 
(**) 

Obs. 

Cunoscând că  falsul 1n declaraţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009  privind Codul penal, cu modific ările şi completările ulterioare, declar c ă  datele 

sunt reale, corecte ş i complete. 

I;âjitor/imputernicit, 
' 47  1  

(numele şi prenu le îi clar) 

Semnătura . 	 L.S. 

Data  	



4. Statul român, reprezentat prin Agentia Domeniilor Statului 

Primar, 
Catalin- Com 

	 „ 

, 

Intocmit 
Ing. Daniela 

Secretar 

/ Jr. Valerica F 

Sef Birou Agricol 
Ing. Luminita Afilipoie 

"..---L/4 	• 
' 

•Judetul GALATI 	 IRegistrul de evidentă  

i ,Unitatea administrativ - teritorial'ă  TECUCI 	 Nr.9524 /16/22.01.2018  

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

Ca urmare a inregistr ării ofertei de vânzare depuse de d-na Sarghi Janeta, domiciliata in Tecuci, str. Hortensia Papadat Bengescu, nr. 2 in calitate de vânz ătoare, suprafata de 0,24 ha 
arabil , pe baza informa ţiilor cuprinse in oferta de vânzare au fost identificati urm ătorii preemptori: 

1. Coproprietari ai terenului a c ărui ofert ă  de vânzare a fost inregistrat ă  

•Nume ş i prenume arendaş  
Domiciliul/sediul 

3. Proprietari vecini ai terenului a c ărui ofertă  de vânzare - cump ărare a fost inregistrat ă  

1Nume ş i prenume/denumire vecin 

SAULEA CONSTANTIN 

TECUCI, STR. ELENA DOAMNA, NR. 10 

1.CIOBANU GRIGORE 
2. VRABIE ALEXANDRU 
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