
Informaţii privind amplasamentul terenului 

"*><- 

.... 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

'2D  
Subsemnatul/Subsemnata - -'*°&t3 	2.1itct?'°4115.8)avănd acire şa 4e,c omunicare in: localitatea 	 , str . 	Yţ_\nr , bl 	 se 	 et 	 , ap 	 , judeţul/s~rul 	, codul poştal 	e-mail 	 , tel. C:R7Gro .2 	i („)  

vand teren agrienl situat îri extravilan, în suprafa ţă  de. . 	. (ha), la pre -ţul de. 	.. 

COndiţiile de vânzare sunt urm ătoarele: 

Date privind identificarea terenului 

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

limputernicit, 
ţ.-3Y 

(nurnele şi prenumele in clar) 

Semnătura . . . . . . . .. _ 	L.S. ,. 

Data 2-'4'EQ , -Wk &' 



-Judeţul GALATI 
Registrul de evidenţă  

Unitatea administrativ - teritorial ă  TECUCI 	 Nr.27182 / 49/27.02.2018 

LISTA  
preemptorilor in vederea exercit ării dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de v ănzare 1n ordinea rangului de preferin ţă  Ca urmare a inregistrării ofertei de vânzare depuse de d-na Dumitru Maria, dorniciliata in Tecuci, str. Calugareni, nr. 3, in calitate de vânz ătoare, suprafata de 0,50 hateren arabil , pe baza informa ţiilor cuprinse in oferta de vânzare au fost identifica ţi următorii preemptori: 

2. Arenda ş  al terenului a cărui ofertă  de vânzare a fost inregistrat ă  

	 _ 	 
Nume şi prenume arenda ş   
Domiciliul/sediul 

3. Proprietari vecini ai terenului a c ărui ofertă  de vănzare - cump ărare a fost inregistrat ă  

Nume şi prenume/denumire vecin 	 1.Platon Daniel-Theodor 
2. Cozma B. 

• 	   
4. Statul romăn, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului 

Primar, 
Catalin- Constantin Hurdubae 

intocmit ,--  o Ing. Daniela 1 1)fttta  

&?..%.,  

Secretar,  , 

Jr. V er . ca Fotache 

Sef Birou Agricol 
Ing. Luminita Afilipoie 

7;5t1 
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