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13 0!:ERTA DE VÂNZARE TEREN 1.zile:£2:.-a —c.2__ Anui ...... 
.,,,,:,,,  Subsenmatul/Subse 	 -- 	'ţ  mnata 	U,01,1(1(.`„Ă-- 	, CNP 	‘1 -::-;  ' ( -9'  ', '-i i7;4:. "'având  sdresa de comunicare in localitatea  , ,-- , str 	81q ' - 	A.A2atikx:1 -nr. 6.1 	. -, bl 	,i32.... 	, se 	iţ  	,' et. . . . .6 . . . . , ap. . .-.,-"/". .... , jude ţul/sectorul. . .,:-:.-L-.›.- ,:::4g. , codul poştal 	 , e-mail 	, 

gq 

Vând teren agricol situat 1n extravilan, in suprafaţă  de. 	/a), la pre ţul de  7  • 	 (lei)2) # 	.y.44 174.44 4,9,4 ,:j464(  

Condiţiile de vânzare sunt urtnătoarele: 

Date privind identificarea terenului 

Cunoscând că  falsul 1n 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. 



41111 

Vânzător/in~ntell 
• 

-70 

(numele şi prenumele 1n clar)/ 

Semnătura . . 	s.̂1). 	L.S. 

C, Cţ° Data 	(i<f):  v  	 
NO7E: 

- C'an' :tputile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă  in cazul 1n care sunt cunoscute informa ţiile. 

*a« 1) Se completează  cu denumirea formei de organizare, conform reglement ărilor legale, proprietar al terenului: societate comercial ă  S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă  de credit/societate cooperativ ă/cooperativă  agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativ ă  europeană  sucursală/persoană  fizică  autorizatăAntreprindere familialMntreprindere individual ă  etc. ° 2) Se va completa 1n cifre şi litere. 
3) Se completează  categoria de folosint ă  a terenurilor agricole situate '1n ex -travilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadnitele şi a1tele asemenea, cele cu vegetatie forestier ă, dacă  nu fac parte din amenajamentele silvice, p ăşunile Impădurite, cele ocupate cu construc ţii şi instalatii agrozootehnice, amenaj ările piscicole şi de imbunătătiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricol ă, platformele şi spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru productia agricol ă . 4) Se completează  cu "X" rubricile 1n care informa ţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, eviden ţele de stare civilă, altele asemenea. 



Registrul de eviden ţă  Judeţul (*) GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI Nrj?dieP/08.03.2018 (*) 

LISTA 
-preemptorilor Trt vederea exercitării dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferin ţă  
Ca urmare ainregistră rii ofertei de \ânzare depuse de d-nul Obreja lonita în calitate de v3nz ător, pe baza informa ţ illor cuprinsein oferta de v3nzare au fost 
identificaţi urmă torii preemptori: pentru suprafata de 0.1002 ha teren arabil. 
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofertă  de ‘ânzare a fostinregistrat ă  

Nume şi prenume persoan ă  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, 
Nr. crt. 	 lAdres ă  domiciliu/re şedin ţă /sediu asociaţii şi alte entităti fără  personalitate juridică, precum persoane juridice care 

nu seinregistreaz ă in registrul come4ului 

1. 
- 

2. Arenda ş  al terenului a c ă rui ofert ă  de ‘ânzare a fostînregistrat ă  _ 	_ 
iNume ş i prenume arenda ş  

,Domiciliul/sediul 

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofert ă  de v3nzare - cump ă rare a fostinregistrat ă   

4. Statul rom5n,reprezentat prin Agen ţ ia Domeniilor Statului 

- 
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AfilipoieTu—minita €t1,, 

Secretar, 
Jr. Valeric otache 
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