
MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMĂRIE 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

&_,--74--,kv(r,PiL  25-90 	  SubenpajukSubsewata 	 , CNP 	, avand,adresa de comunicare în 
	 nr 	 , bl . 	. , sc 	 , et ... 	, ap. . .f. 	... , judeţul/sectorul..~/: (, codul 

poştal 	, e-mafi 	 

ţl/y20 01.4 	 ■ 
Vând teren agricol situat în extravilan, în suprafa ţă  de 	(ha), la preţul de 	 (lei)z) 

Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarele: 

Date privind identificarea terenului 

  

    

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



vanzăt.rr. „ 	• 21e/ef?  
.( 	  

(numele şi prenumele in 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 informaţiile. 

1) Se completează  cu denurnirea formei de organizare, conform reglement ărilor legale, proprietar a1terenului: socie -tate comercială  (S.R.L., S.A., 
S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă  de credit/societate cooperativ ă/cooperativă  agricolălgrup european de interes economic/societate 
europeană/societate cooperativă  europeană  sucursarălpersoană  fizică  autorizatălintreprindere familialăfintreprindere individuală  etc. 
2) Se va completa 'in cifre şi litere. 
3) Se completează  categoria de folosinţă  a terenurilor agricole situate 1n extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele 
viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, pă' şunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegeta ţie forestieffi, dacă  
nu fac parte din amenajamentele silvice, p ăşunile impădurite, cele ocupate cu construcţii 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 1n care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, eviden ţele fiscale, evidenţele de stare 
civilă, altele asemenea. 



ţUi (*) 	GAI ATI 

IMUNICIPIUL 

LISTA 
TECUCI IRegistrul de evidenţă  

aiNr. 53096/93/31.05.2018 	 /*) 
. ___..,..-...,,. ii, veaerea exercitării dreptufui de preernp ţiune asupra ofertel de vănzare In ordinea rangului de preferinţă  

Ca urmare a înregistră
rii ofertei de vânzare depuse de d-na Blanaru Venera in calitate de vânz

ă toare, pe baza informa ţiilor cuprinse în oferta de vânzare 

au fost identifica ţi urm ă
torii preemptori: pentru suprafata de 0.50 ha teren arabil. 1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofertă  de vânzare a fost tnregistrat ă  

Nume şi prenume persoan ă  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridică/juridice, i 
Nr. crt. 

asociaţii şi alte entităţi fără  personalitate juridic ă, precum şi persoane juridice care lAdres ă  domiciliu/re şedinţă/sediu, , 
inu se înregistrează  in registrul comerţului 

1 , L. 	 f 

2. Arendaş  ai terenului a c ă rui ofertă  de vânzare a fost inregistrat ă  INume şi prenume arenda ş  ______________________________, 

 pomiciliul/sediul 	 . 1S.0 NACFAN SRL ._ 
:1 TECUCI 3. Proprietari vecini ai terenului a 	c ă rui ofertă  de vânzare - cump ă rare a fost inregistrat ă  1 i 

.........___ 	_____:....~..:....._.;._ 

Il 	 :BLANARUL-VEST 
M USTATA S.-EST 4. Statul român, reprezent›t nr;,-,  

uumemnor Statutui 

Ontin HurC 

- 

Ing. Afilipoi&L'urfirr 

141‘ 1 

Secretar, 
Jr. Valerica Fotache 

.-_------ 

i_ Trito 	it, 
Ing. Susni 	eorghe 



f■ĂUNICPIUL 
PRiM ĂRIE 

-14 
• „ 	 - Anu ţ 	 OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

- 	
,---- 

Verle/3-  
Subsemnatul/Sub-  ";e'i ata   CNP...2--'5V 

 

2/51/având adresa de comunicare in 
,ş  

, str 	'`62 	( • 	nr 	2- 	 , bl ... 	Z-. 	, sc. 	i( 	 , et. . 	.... , ap ... 	, judeţul/sectorul. 

po ştal 	 , e-mail 	 

Vând teren agricol situat 'in extravilan, în suprafara de 	 1(0-1t), la preţul de  2: 7` °6  	(1ei)2) #  

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: 

Date privind identificarea terenului 

i 	 Informaţii privind amplasamentul terenului 

I 	
I 	. 	,      	

	

, 	 

	

, 	
1 i Categoria : 

Oraşu 	
1 

I 	 1 	l/ Suprafaţa 	
1 

	

I Număr I Număr de carte 1 Număr i 	-- 
Ifolodsine  ţă) I 	

1 

i Specificare 	I Comuna/ 	I 	
, 	1 Numar parcela 

I 	
I : 	Jueţul 1 	

01.a) 	ca 
(*) 	

dastral 	1  
(**) 	

funciară  tarla/lot 	(**) 
(**) 	

: 	i 
I **) 

(*)       		
( 	, 	

1 
Obs. 

d 	

! 

1 . 	 i 	1 
Se completează  de <--------, 1 	 ■ 	̀ 0, Qq‹.7--g ,c. F 	2 ţ  

, 
	. i't 	1 1 

către vânzător I ~ 	C-W  	_ 	,,__ 	 

	

1 	 I ' 	 e/Pik,,,~4____da&i.  	 ______ 	 
rrn 	 

Verificat 	I 	 I 
• 4 	 < 

Cunoscând că  falsul 'in declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009  privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, 

declar că  datele sunt reale, corecte şi complete. 



, 

Vânză  or/  

‘
v,...c..;- 

(ntmciele şi premmele in elar) 

Seaffikma 	 L.S. 

Elkaa 	 

NOM.  

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă  'in cazul 'in care sunt cunoscute informa ţiile. 

1) Se completează  cu denumirea formei de organizare, conform reglemenfărilor legale, proprietar al terenului: societate comercială  (S.R.L., S.A., 
S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativ ă  de credit/societate cooperativ ălcooperativă  agricolă/grup european de interes economic/societate 
europeană/societate cooperativă  europeană  sucursală/persoană  fizică  autorizată/intreprindere familial ărmtreprindere individuală  etc. 
2) Se va completa în cifre si litere. 
3) Se completează  categoria de folosinţă  a terenurilor agricole situate 'in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele 
viticole, pomicole, planta ţiile de hamei si duzi, păsunile, fâneţele, serele, solarele, r ăsadniţele si altele asemenea, cele cu vegeta ţie forestiefă, dacă  
nu fac parte din amenajamentele silvice, p ăsunile impădurite, cele ocupate cu construc ţii si instalaţii agrozootehnice, amenaj ările pisciwle şi de 
Imbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricol ă, platformele si spaţiile de depozi-tare care servesc nevoilor produc ţiei 
agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru produc ţia agricolă . 
4) Se completează  cu "X" rubricile in care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, eviden ţele fiscale, evidenţele de stare 
civilă, altele asemenea. 



' 

itJudeţuI (*) 	GALATI 
IPIUL 	T 	 !Registrul de eviden ţă  :MUN IC ECUCI 

53094/92/31.05.2018 	(*) LISTA 
- --------------

------- preemptorilor 1n vederea exercităril dreptutui de preemp ţ
iune asupra ofertei de vânzare in ordinea rangului de preferin

ţă  
Ca urmare a inregistră rii ofertei de vă

nzare depuse de d-na Blanaru Venera in calitate de v ănzătoare, pe baza informa ţiilor cuprinse l'n oferta de vănzare 

au fost identifica ţi urmă
torii preemptori: pentru suprafata de 1.00 ha conf. Act si 0.9979 conf. C.F teren arabil. 1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofertă  de vănzare a fost inregistrat ă  

i Nume şi prenume persoană  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridică/juridice, i 
iNr. crt. 

asociaţii şi alte entităţi fără  personafitate juridic ă, precum şi persoane juridice care jAdres ă  domiciliu/re şedinţă/sediu 
II 	 nu se inregistrează  in registrul comerţului i _ 

- 	-- --- 
1 1. 	 r 

2. Arenda ş  al terenului a c ă rui ofertă  de vănzare a fost inregistrat ă  Nume ş i Dre n umr,  nre,n,4„ 

, uulniculuvsediul 
3. Proprietari vecini ai terenului a că rui  ofertă  de vânzare - ct 

---------- - ---------- 4. Statul romăn, reprezentat prin Agen ţia Domenillor Statului 
Primar, .;--ţ-- --,T:','--- ---, 

Catalin 	. „,--_,,:-,  -Con 	t,ţ7: iirdubae 

Sef Birou 	l 

 

„,-,--. 
riCo, 

,ţ_ 

Ing. Afilipoie Luminita ..-:_.---,-- .._-  

	IS.0 NACFAN SRL 

TECUCI 
ipă rare a fost inregistrat ă   

DUDA CONSTANTIN-VEST 
.1 BLANARU A.-EST 

Secretar, 
Jr. Valerica Fotache 

Întoc it, 
Ing. Susni G eorghe 


	Text1: 
	Text2: 
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	Text6: 


