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OFERTA DE VANZARE TEREN  

	

Subsemnatu1/Sta,1,)  	 .,7 -4m,,,?3/7 3 ,e",,i'bl--...„.;-:‘,...:zL:- ...-'-. ' ''''' '- • 4  : n'f ,Ş  , 	CNP  ‘   , avand ad.176-ă-drournunrcAre-r›;. localitat- . 7.-EXel°. ... , str. i'Ş/ 0,01 	272A'- /  -6---6 e--/ 	nr  / 	, bl 	—; sc. — , et. 	.. 	—,--judeţul/sectorul  ` -.-- --e-'  ‘‘?-",.71  , codul poştal .14'.0 5.A0.e?e-mail 	 , tel  C'';'  55?Po/ 	r)2-3  
vând teren agricol situat In extravilan, in suprafa ţă  de.,\7,,  0,~ '7'  (ha), la preţul de .,./  / ‘2,40'  (lei)2) Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarele:  

......... 

Date privind identificarea terenului 

	

,     ._.  	..  , , 	 Informaţii privind amplasamentul terenului 	 1 Categoria ,1 I 	Specificare Număr de carte 

	

rOraşul/ Comuna/ ' 
Suprafaţa (ha) 	Număr cadas,tral 	. 	 Număr 

Număr parcelă 	
de 

, 	 Judeţul 	 funciară 	tarla/lot 	 folosinţăl) 	Obs  (**) (**) ; 	(*) 	: 	(*) 	(**) 	: (**) 	(**) , t 	 . 	___ 	_ 
Se completeaz ă  de 
către  vânzător 
	--- 	 

Verificat primărie4) 

r -  	, 

• /o,” /6./ 	9:c? • 1`'7/2716-/ 

	 ... 	 /7 

     

Cunoscând că  falsul in 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 şi complete. 

Vanz ătordmp~;  

(numele şi prenu 4. - le clar) 

Semnătura 	 L.S. 

Data  b?5,- 



Judeţul (*) 	GALATI 	 Registrul de eviden0 

MUNICIPIUL 	TECUCI 	 I Nr. 25772 /41/23.02.2018 	 (*) ;  

LISTA 
Preemptorilor în vederea exercită rii dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare 'in ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urnnare a inregistfirii ofertei de vânzare depuse de d-nul Croitoru Cezar în calitate de vânkor, pe baza infornna ţiilor cuprinse in oferta de vânzare au fost 
identificaţi urrrătorii preennptori: pentru suprafata de 2.0227 ha teren arabil. 
1. Coproprietari ai terenului a cărui oferfide vânzare a fost inregistrafi 

1Nume şi prenume persoan ă  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridic ă /juridice, 
iNr. crt. lAdre lasociaţii şi alte entităţi f 	 donniciliu/rEşedirO/sediuără  personalitate juridică, precum ş i persoane juridice care : 

inu se inregistrează ln registrul comerţului 

, 

2. Arendal terenului a c ărui oferfide vânzare a fost inregistrafi 
 

!Nunne şi prenunne arend 	 1.1 CROITORU CEZAR  

i Donniciliul/sediul 	 TECUCI,STR. NICOLAE TITULESCU NR. 10 
,  

3. Proprietari vecini ai terenului a  c ărui 	oferfide vânzare - cunnffirare a fost inregistrafi ,..._ 	_  	,_. 	 
> 1  CIDU I. 

SPATARU ELEONORA 

4. Statul ronnân, repre 

Primar, 
Catalin-ConstaMif 

   

Donneniilor Statului 

 

Secretar, 
Jr. Valerica 

Sef Birou Agricol, 

Ing. Afilipoie Lunninita 
Intocnnit, 

Ing. Susni Gheorghe 
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