
MUNiCir 787-1 
N r 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 
Anui  _ 

S4j9semnatu1/Subsemnata 	 Iţk° `?,--&51•-"N'Vk(9 --vănd adresa de comunicare în localitate , strA ,  	nr. 	. , bl 	 , sc 	 , et 	 , ap 	 , judeţul/sectorul. 	codul poştal 	 , e-mail 	 

Vând teren agricol situat in extravilan, în suprafa ţă  de.c (ha), la pre ţul de. 	. . . (1ei)2) 

Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarele: 

Date privind identificarea terenului 

----.-- 
Informa ţli privind  4mplasamentul terenului 

Categoria 
de 

folosinţăl) 
(**) 

-Q 

-,-- 	 r Ohşul/ 
Suprafaţa Specificare 	Comuna/ 

Judeţul 	 (ha) 

(*) 	 (*) 

Se completează  de ',i---\- 	cj...',' 	! €), ‘(.ţ  -?....- 	o  
,către vânz ător 

_..... „„....._ 

1 Număr 
cadastral 

(**) 

(,0% 	k. 

Număr de carte 	Număr 
funciară 	tarla/lot 

(**) 	(**) 

Lo5 % ţ. ,‘ 

Număr parcelă  
(**) 

/(6 I 
;Verificat 

i 	 4..,_  
primarie4) 	 , 

i 
•-•,...„.._ 

Cunoscând c ă  falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modific ările şi completările ulterioare, declar că  datele sunt reale, corecte şi complete. 

Obs. 



Vânz ătkriktprrtfrni-e«, 

1n clar) 

Semnătura 	 L.S. 

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.A., 
S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativ ă  de credit/societate cooperativ ă/cooperativă  agricolă/grup european de interes economic/societate 
europeană/societate cooperativă  europeană  sucursală/persoană  fizică  autorizatătintreprindere familial ărintreprindere individual ă  etc. 
2) Se va completa in cifre şi litere. 
3) Se completează  categoria de folosin ţă  a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele 
viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâne-ţele, serele, solarele, r ăsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegeta ţie forestieră, dacă  
nu fac parte din amenajamentele silvice, p ăşunile impădurite, cele ocupate cu construc ţii şi instalaţii agrozootehnice, amenaj ările piscicole şi de 
imbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor produc ţiei 
agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă . 
4) Se completează  cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, eviden ţele fiscale, eviden ţele de stare 

altele asemenea. 

4,t 



.I'lideţul (*)GALATI 	 :Registrul de evidenţă  
:Unitatea administrativ - teritorial ă  (*)TECUCI 	iN-/.9g77",.£ . . .cii0. ''. ţ--.1R4) ....‹) ţCf 

LISTA 

preemptorilor 1n vederea exercit ării dreptului de preemp ţ iune asupra ofertei de v ănzare in ordinea rangului de preferin ţă  
Ca urmare a Inregistr ă rli ofertei de v ă nzare depuse de....PALADE GHEORGHR, CNP-1380209173165, Loc. Tecuci, str. Ana Ipatescu , nr.29D, bl., ap.In calitate de v ă nzător, 

pe baza informa ţ iilor cuprinse in oferta de vănzare au fost identifica ţ i următorii preemptori: 
1. Coproprietari  ai terenului a c ă rui ofertă  de vănzare a fost Inregistrat ă  

 
Nume ş i prenume persoan ă  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridic ă /juridice, asocia ţ ii ş i alte ; 

iNr. crt. 	entităţ i fă ră  personalitate juridică , precum ş i persoane juridice care nu seînregistreaz ă  în 	Adres ă  domiciliu/re şe-dinţă /sediu 
! 	 registrul comerţului  

11. 
I 	 - 	  

:--"- 

34. 

2. Arenda ş  al terenului a c ă rui ofertă  de vănzare a fost Inregistrat ă  

Nume ş i prenume arenda ş 	 ' r- DIACONU CONSTANTIN 

omiciliul/sediul 	 ITECUCI 

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofertă  de vănzare - cumpă rare  a fost Inregistrat ă  

	PALADE DOREL-TECUCI 

	TANU  C..- TECUCI 

4. Statul rom ă n, 	 Agenţ ia Domeniilor Statului 

R 

SefBirou Agricol 
Ing. Afilipoie Luminita 

Secretar, 
Jr. Valericotae 

Intocmit, 

Ing. Ani Aoara Iftimie 

„ 
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