
11C1WG1715-8-1-1 
PRIMĂRIE 

• 	 Nr 	4)  

ZivaL2una.( 7  	Anu1.2 
OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnata 	/2-1 1`9- /ZI A 91Mk449  CNP  5- °Y- 3/i'Y `3./ 	, având adrqsa de comunicare în localitatea 	e-e/ 	, 
str 	 C" . 	"rc 	nr. ce,?• , bl  7 	, sc. 	, et. 	judeţul 	, codul poştal 	P"3"3 , telpOn 	 .grco,/,;7 

Vând teren agricol situat în extravilan, în suprafară  de. <0,103 	ha, la preţul de  i2c° 4> 	lei 

Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarele-

Date privind identificarea terenului 

Cunoscând că  falsul în 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. 

Vânzătorti 	• 
,re 	-  

(numele şi pre 	ele în clar) 
Semnătura 	 L.S. 

Data 



2. Arendaş  al terenului a cărui ofertă  de vanzare a fost in_registrată  
_ 

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

	

,         	
---- 1 '. Nume ş i prenume/denumire vecins'........',...:.:.' 	 r 1 ..Balica Vasile 	 :J 

1 . 2- 13..  aliC:  a. Comelia 	 . 
... 	.. 	:: 	. 

4. Statul român, reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului 

Primar, 
Catalin- Co 	T: 4" * 

iţP 	* 
IM AR 

Intocmit jY 

Ing. Daniela Druta 

Secretar,  , 

Jr. Valeric Fot e 

Sef Birou Agricol 
Ing. Luminita Afilipoie 



MUNICIPIUL TECUCI 
PR1MĂRIE 

N 	6  ţşc). r 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

C.J 
3  Subsemnata  5C/2.; Pc/9 A ţf 	Ăl~~1, CNP 	- 	 - - 	, având adresa‘  de comunicare înlocalitatea 	 • • str  Ge › - P -Ţ-Z-,9 ,rer c/  nr pg? 	, bl  ?  , sc 	 , et 2  , ap.g:judeţul 	 codul poştal 	 '9(2^f 9  , telefon . 	 3 

Vând teren agricol situat 'in extravilan, in suprafa ţă  de. . . 	... ha, la preţul de 	 lei 	Cic 	
A„z 	' 

Condiţifie de -druare  sunt următoarele -

Date privind identificarea terenului 

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: 

Vânzătortii~, 
APe-k,te2 / 1/9"  

(numele şi pre , ele in clar) 
Semnătura 	 L.S. 

Data 0 ,5—,  e>g• 2°-//  



1Judeţu1 GALATI 	 Registrul de evidenţă  
. 	 . 	. 	. 

-- nitatea administrativ  - teritorială  TECUCI 	 - 1Nr. 61030 / 114/05.07.2018 
. 	1 	„ 	 . . . 

LISTA 	 • 

preemptorilor îii vederea exereit ării dreptului de preemptiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferint ă  
Ca urmare a ittregistrarii ofertei de vânzare depuse de d-na Scripcariu Mariana , domiciliata in Tecuci, str.Gheorghe Petrascu, nr. 23 A ,b1.P5,ap. 27 in calitate de vânz ătoare, suprafata de 

0,55 ha teren arabil , pe ba71  informaţiilor cuprinse îii oferta de vânzare au fost identifica ţi următorii preemptori: 

I. Coproprietari ai terenului a c ărui ofertă  de vânzare a fost inregistrat ă  

Nume şi prenume persoană  fizică/Denumire persoană/persoane juridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără  Nr. crt. 	 Adresă  domiciliu/re şedinWsediu personalitate juridică, precum ş i persoane juridice care nu se inregistrea7 ă  in registrul comerţului 
1. 

2. 

`Nume şi prenume/denumire vecin 	 '11.Popa Lenuta 
2. Balica Cornelia 

4. Statul român, reprezentat prin Agen ţia Doneniilor Statului 

Primar, 
Catalin- Constantin H utb.2\ 

Intocmit  

Ing. Daniela Druta 

_ _ 
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