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 avand adresa de comunicare in 1oa1ite,..9 	 

, str  /.n. 	,(A  -`(..- 	nr. 4 u 	., bl 	— - 	, sc  ----- 	, et 	.-- 	, ap 	---- 	, judetul/sectorul. .7. oLk.;.-4-t . , codul 

	

• 	poştal 	, e-mail 	•
- 	

t 
ta 	i SubsejRnatS/Sul2semna r.-. 

	

t°, 1.  * % .i. r  Ăl ţ  de  ' 	 ‘‘ t9, Qrov,  	 '--- 

	

.e. 	1 ccQ 	NP ii. . . 	.,. ....I..2i, vand adresa de comunicare l'n loc* ţ.a.  teh e e.,€<_. . 
. . . , str  fr/ ~t..,k 	nr. Y. 	, bl 	 , sc 	 , et 	 , ap 	 , judetulisectorul. . .Y. i! . 0  . , ;dul 
postal 	 , e-mail 	,  

Vând teren agricol situat in extravilan, in suprafat ă  de.. j 	 la pretul de 	9 	(lei)z) 

 

Conditifie de vânzare sunt următoarele: 

Date privind identificarea terenului 
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Cunoscând că  falsul in declaraţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009  privind Codul penal, cu rnodificările şi cornpletările ulterioare, 
declar că  datele sunt reale, corecte şi complete. 
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(numele şi pren es ele în clar) 	 ..,, _ A 

Semnătura . . .. 	-'------ 	 L.S. 

Data — Q  -/--- 2 Q/ 32  
NOTE:  

Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă  în cazul în care sunt amoscute infonna ţiile. 

1) Se completează  cu denurnirea formei de organizare, conform reglement ărilor legale, proprietar al terenului: societate comercial ă  (S.R.L., S.A., 
S.C.A.)/cooperativă. de credit/societate cooperativ ălcooperativă  agricolă/grup european de interes economic/societate 

europeană/societate cooperativ ă  europeană  sucursală/persoană  fizică  autorizatăfintreprindere familială/Intreprindere individuală. etc. 
2) Se va completain cifre şi litere. 
3) Se completează  categoria de folosinţă  a terenurilor agricole si-tuate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile , livezile, pepinierele 
viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegeta ţie forestieră, dacă  
nu fac parte din amenajamentele silvice, p ăşunile impădurite, cele ocupate cu construc ţii şi instalaţii agrozootelmice, amenaj ările piscicole şi de 
imbunătăţiri fimciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor produc ţiei 
agricole şi terentrile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă. 
4) Se cornpletează  cu "X" rubricile 'in care informa ţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, eviden ţele fiscale, evidenţele de stare 
civilă, altele asemenea. 
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