
OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

MUNjCIP/UL TECUC1 
PRIMĂRIE 

„ 
Ziva 02----Lun6 	11°-' 	Anui 

Subsempatul/Subsemnata 	(?sifAe‘cr 	CNP ,6ee'7-4:?/'9-3/64t, având adresa de comunicare în localita ţp/  . 	. 
, str. . 	/9/2 	 nr 	, bl. 	/f-- 5:Arisc  / 	, et 	 , ap 	. , judeţul/sectorul -C24-4V1  , codul _ 	 •, poş tal 	 , e-man 	 

0/ţ? 

Vând teren agricol situat în extravilan, în suprafa ţă  de. .//0...q<77(ha), la pre ţul de. 	 fx.Z 

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: 

Date privind identificarea terenului 

Informaţil privind amplasamentul terenului _ 	. 	 
Oraşul/ 

Specificare 	Comuna/ 	Suprafaţa 
(ha) Judeţul 

(*) 	 (*) 

Număr 	Număr de carte 	Număr 
cadastral 	funciară 	tarla/lot 

(**) 	 (**) 	(**) 
. 	_ 	_ 

	— 

Număr parcelă  
(**) 

4o If / 

Categoria . 
de 

folosinţă-3 ) 	

Obs. 
(**) 

op. 

ISe completează  de 	 4 ‘7"-  eŞ  - 
Icătre vânzător 	-'.:d.:".-.77C-4,C, 	// ‘":,  --- oei ,  
iVerificat 	 ,%_ 
Iprimărie4) 

/ ,0 9,98p 	pşw 3 	/' __2 

: .. 	V. 	
.?( 

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



ktrăr6-r/Imputernicit, 6 :Li■ţ4  
(numele şi prenumele jp clar) 

Semnătura 
■?, 

	 L.S. 	
4.t 

Data 	 

NOTE: 

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă  in cazul 1n 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., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativ ă  de credit/societate cooperativ ă/cooperativă  agricolă/grup european de interes economiesocietate europeanăisocietate cooperativă  europeană  sucursală/persoană  fizică  autorizată/intreprindere familial ăfintreprindere individuală  2) Se va completa în cifre şi litere. 
3) Se completeaz ă  categoria de folosinţă  a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, vu1e h ele

.. pepţinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei şi duzi, pă .şunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cul vezeIatie fmestier -  dacă  nu fac parte din amenajamentele silvice, p ăşunile Impădurite, cele ocupate cu constructii şi instalaţii agrozootehnice, amenajăiik pisciwle Imbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricol ă , platformele şi spatiile de depozitare care servese agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate ş i folosite pentru produc ţia agricolă . 4) Se completează  cu "X" rubricile 1n care informaţiile pot fi compara-te cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale. evidenierie altele asemenea. 



udeţu1 (*) 	GALATI    Registrul de eviden ţă  
MUNICIPIUL 	TECUCI 	 -Nr.28716/51/02.03.2018 	 (*) LISTA 
preemptorilor 1n vederea exercit ării dreptului de preemp ţ iune asupra ofertei de vânzare 1n ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urmare a înregiste'di ofertei de vânzare depuse de d-nul loan Corneliu în calitate de vânfitor, pe baza inform4illor cuprinse in oferta de vânzare au fost 
identificaţi urrnItorii preemptori: pentru suprafata de 1.65 ha conf. Act si 1.6175 conf. C.F. 
1. Coproprietari ai terenului a dirul ofert1de vânzare a fost înregistrat1 

_ Nume şi prenume persoară fizică/Denumire persoară/persoane juridicYjuridice, asoci4li ş i Nr. crt. 	alte entitlifie'personalitate jurldid, precum şi persoane juridice care nu se înregistreaIn 	Adredomiciliu/reşedinYsediu registrul comerţului 
... 1. 

10AN CONSTANTIN-N. 
ANGHELUTAIOANA-S 

4. Statul român, reprezentat prin Ager ţia Domeniilor Stetului 

Ws  
Birou A'col, 

,  

Ing. A 	inita 

t--A--.1 

Secretar, 
Jr. Valerica_Eptache 

intocmit, 
,. Ing. Susnia p eorghe 

..------- 


	Text1: 
	Text2: 


