
N 

Oraşul/ Comuna/ 
Judeţul 

(*) 

Număr 
tarla/lot 

(**) 

) 

Categoria 
de 

Obs. 
(**) 

Suprafaţa (ha) 
(*) 

Informaţii privind amplasamentul terenului 
—,- 
, I Numă.r de carte 	< 

[Nurnăr cadastral 1 
(**) 	 funciară. 

Număr parcel ă  
(**) 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnatul/Subsemnatal)Pf  f..J^k-<3-(2-c-:,C 1 1342-8 111 1 	având adres d cczmunicare în: localitatea 	 , s 
‘53 

	 sc 	 , et 	 , ap 	 , judeţul/sectorul C9,-Qk 	, codul po ştal 8051z00   e-mail 	 , tel 	 
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă  de. . 	. (ha), la pre ţul de, 2.  4-00   (1ei)2) 
Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarele: 

Date privind identificarea terenului 

Specificare 

Se cOmpletează  de 
că.trc vânzător 

Verificat primărie4-) 

Cunoscând că  falsul in declara ţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările ş i completările ulterioare, declar c ă  datele 

sunt reale, corecte şi complete. 

176-k.r4ro7-/i-mputernicit,  
r. 

(numele şi prenumele in clar) 

Semnătura L.S. 

Data . Li sc? ..20 



1 
_ 

1Jude ţul (*) 	GALATI 

UNICIPIUL 	TECUCI 

-R-egistrul de eviden ţă  
Nr. 41709/75/11.04.2018 	 (*) 

LISTA 
preemptorilor 1n vederea exercit ării dreptului de preemptiune asupra ofertei de vânzare 1n ordinea rangului de preferint ă  
Ca urmare aînregistr ă rii ofertei de V3nzare depuse de d-na Nechita Georgeta In calitate de vSnz ă tor, pe baza informa ţ iilor cuprinseîn oferta de \ânzare au fost 

identifica ţ i urmă torii preemptori: pentru suprafata de 0.25 ha teren arabil. 
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofertă  de Vinzare a fostînregistrat ă  

Nume şi prenume persoan ă  fizică/Denumire persoan ă'/persoane juridică/juridice, 
Nr. crt. lAdresă  domiciliu/re şedinţă /sediu 

asociaţii şi alte entităţi fără  personalitate juridic ă, precum şi persoane juridice care 

nu se Inregistreaz ă  in registrul comerţului 

1. 

2. 

2. Are 
	

al terenului a că rui  de vSnzare a fosfinregistrat ă  _ 
Nume ş i prenume arenda ş 	 [ 	

_ 

IDomiciliul/sediul _ 	.... 	 _ 	 _ 	 
3. Pronrietari vecini ai terenului a c ă rui ofert ă  de ‘nzare - cumb ă rare a fostinr gistrat ă  

4. Statul ro 	- 	, eze , : 

Catalin-Cbristanti 414, e, 

.? 4. 	 ‹b 
MunIc‘ .\  

Sef Birou Agricol, 
Ing. Afilipoie Luminita 

DIACONU DUMITRU-N. 
PASLARU GRIGORE-S. 

Jr. 	al 	' 	Fotache 
i> 

Intocmit, 
Ing. Susnia G 	rghe 

,rin Agen ţia Domeniilor Statului 

, . 	- 


	Text1: 
	Text2: 


