
co. 
WĂir22 —Itoriimputernicit, 

\ 	 OFERTA DE VÂNZARE IEREN 	• 

Subsemnatul/Subsemnata),  °e'P-1.-1. Cer,  il-,  f 44 	, cNp  la 0 ?/TY,?,.3 I‘I 	, ans as 	a e co are in: locatitatea 

	

7-ecz,  er i  , str. 4 keesţu,--hţe- 	nr. 76 C . . , bl: 4-71.844.14., sc  --- 	, et 	. aP 3 7 	
poştal 	e-mail 	 , tel 	 •  • 

`vând teren agricol situat în extravilan, în suprafa ţă  de. (9/  24 	(ha), la preţul de. .47Q. . . . (lei)) -~.■ A4d;/ tc+ 11- 4. (34041-1  
Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarele: 

Date privind identificarea terenului 

Cunoscând că  falsul in declaraţri 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. 

(numele şi prenumel n clar) 

Semnătura 

Data 22-  2'4/41  

L.S. 

judeţul/sectorul 	 oudul 

Se completează  de 
către vânzător 

Verificat primătie4) 

"401 	9937 

	

P-7(  	

Oraşul/ Comuna/ 
• Judeţul 

(*) 

Număr de carte 
funciară  

(**) 

Număr 
tarla/lot 

(**) 

Categoria 
de 

folosinţă) 
(**) 

Informaţii privind amplasamentul terenului 

Suprafaţa (ha) 
(*) 

Număr cadastral 
(**) 

Obs. 

/ 

Specificare Număr parcelă  



Judeţul (*) 	GALATI 

MUNICIPIUL 	TECUCI 

FRegistrul de evidenţă. 
INr.270641471 27.02.2018 	 (*) 

LISTA 
preemptorilor 1n vederea exercit ării dreptului de preemp ţ iune asupra ofertei de v ănzare în ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urmare aînregistr ă rii ofertei de VInzare depuse de cl-nul loan Corneliu in calitate de ‘ânz ă tor, pe baza informa ţ iilor cuprinseIn oferta de ‘ănzare au fost 

identifica ţi urm ătorii preemptori: pentru suprafata de 0,20 ha vie, C.F-109939. 

1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofertă  de xiinzare a fostînregistrat ă  

Nume ş i prenume persoan ă  fizică /Denumire persoan ă /persoane juridic ă/juridice, 

asocia ţ ii ş i alte entităţ i fă ră  personalitate juridlc ă , precum şi persoane juridice care nu se Adres ă  domiciliu/re şedin ţă/sediu 

h-egistreaz ă In registrul comerţulul 

2. Arenda ş  al terenului a c ă rui ofert ă  de ‘ânzare a fostînregistrat ă  

I Nume ş i prenume arenda ş  
yy, 

Domiciliul/sediul 

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofert ă  de ■Anzare - cump ă rare a fostihregistrat ă  

Secretar, 
Jr. Valerica Fotache 

intocmit, 
Ing. Susnia heorghe 

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

Catalin- gn'ştantnr dubae 
V 

ENE DUMITRU-E 
ARITON MARICEL-V 
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