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Informaţii privind amplasamentul terenului 

Specificare 

Se completează  de 
către vânzător 

Oraşul/ 
Comunai 
Judeţul 

(*) 

-1-6(cic(' 

Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

Număr 
• cadastral 

(**) 

/i0/6 

Număr 
tarlailot 

(**) 

Categoria 
de 

fo1osinţă2) 
(**) 

C 

Obs. 

J /0/ 6o 

Număr de carte 
funciară  

(**) 
Număr parcelă  

(**) 

Verificat 
• primărte-4  ).„ 

tg=-- 

3 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnata 	kel/ "1/9  Z(  	, CNP 	 Tec 0,4  Q 	, având adrpsa de cpmunicare in localitatea 	 
str. . .. . 	. 	 nr. 	' , bl 	 , sc 	 , et. 	, a,p 	, judeţul . 	co u po şta 	 ci i. 	i. 	., telefon 	 

Vând teren agricol situat în extravilan, 'in suprafa ţă  de. 0(.0. . . . ha, la preţul de  i 00c)   lei ( gkli-  

Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarele. 	 

Date privind identificarea terenului 

Cunoscând că  falsul in 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. 

VânO"torAitrternirit--- 
60.0 	C4   
(numele şi, yne 	. 	.1 

Semnătura . 	 L.S. 

	

Data  	



I.Tudeţul (*)GALATI 

.Unitatea administrativ - teritorial ă. (*)TECUCI 

Registrul de evidentă  
Nr. 69761/128.. din 10.08.2018 . (*) 

LISTA 
preemptorilorIn vederea exercit ăril dreptului de preempţiune asupra ofertei de vănzare "in ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urmare a Inregistr ă rii ofertei de vânzare depuse de 	GOLOGAN VASILICA, Loc.• 	 1n calitate de vânz ător, pe baza informa ţ iilor cuprinse în oferta 

de vânzare au fost identifica ţ i urm ătoril preemptori: 

1 Coproprietari ai terenului a c ă rui ofertă  de vânzare a fost Inregistrat ă  _  

Nume şi prenume persoan ă  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, asocia ţ ii şi alte 

Nr. crt. entit ăţ i fă ră  personalitate jurldic ă , precum şi persoane juridice care nu se Inregistreaz ă  in 

registrul comerţului 

Adres ă  domiciliu/re şedinţă /sediu 

3. Proprietari 

	

	 i ai terenu vecin lui a că rui ofert ă  de vânzare - cump ă rare a fost inregistrat ă  

	

, 	 	
...„,„ .„.. 

 

1.. DIBUIOAN 
2...DIBU FLORIN 

Secretar, 
Jr. Val 470 F. 

rocmit, 

Ing. Ani oara Iftimie 

r\lume şi prenume arenda ş  

4. Statul rornân, re _ ntat prin Agen ţia Domenlilor Statului 

/;10:atit.  
Catalin- ,Otar 

, 

Sef Bir Wriez51 
Ing. Ajilijoie Lunzinita 

4. 

2. Arenda ş  al terenului a c ă rui ofert ă  de vânzare a fost inregistrat ă  


