
Anu 

Surnnatul/Subsemnata . 
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poştal 	. QQ. , e-mail 
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MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMĂRIE 

Nr  
Ziva 	Luna 

CA.X. 	CNP . 	 avănd adresa de comunicare 'in loc 	T  tqtela  euted  

, sc 	 , et 	 , ap 	 , judeţul/sectorul. . 	. codul 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

, avănd adresa de comunicare 'in localitatea 	 
	 , et 	 , ap 	 , judeţul/sectorul 	 , codul 

Vând teren agricol situat în extravilan, în suprafa ţă  de  0 ) 14 ţ  	(ha), la preţul de  (<".10 00  (1ei) 2) kezervN ■ 

Condiţifie de vânzare sunt urm ătoarele: 

Date privind identificarea terenului 

Informaţii privind amplasamentul terenului 

Specificare 

Se completează  de 
către vânzător 

Verificat 
primărie4) 

Oraşul/ 
Comuna/ 
Jutleţul 

(*)  
rtv.kn.i•  
Gqţ ek  

Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

Număr 
cadastral 

(**) 

919 

Număr de carte 
funciară  

(**) 

Num ăr 
tarla/lot 

(**) 

7,9 

Număr parcelă  
(**) 

41 01 11.1  

Categoria 
de 

folosinţă--) Obs.  
(**) 

."? 

1 



Cunoscând că  falsul 1n declaratii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009  privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că  datele sunt reale, corecte şi complete. 

Wany‘rtimputernicit, 
\k»ite,  

(numele şi prenumele in claşr)„ 

Semnătura 	 

Data 	°% •  24  

NOTE: 

L.S. 

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă  in cazulin care sunt cunoscute informatiile. 

1) Se completează  cu denumirea formei de organizare, confonn reglement ăr' ilor legale, proprietar al terenului: societate comercial ă  (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativ ă  de credit/socie-tate cooperafivă/cooperativă  agricolălgrup european de interes economic/societate 
europeanălsocietate cooperativă  europeană  sucursală/persoană  fizică  autorizatăfintreprindere familial ăiintreprindere individual ă  etc. 2) Se va completaIn cifi-e şi litere. 
3) Se completează  categoria de folosintă  a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele 
viticole, pomicole, plantatiile de hamei şi duzi, păşunile, fânetele, serele, solarele, r ăsaelnitele şi altele asemenea, cele cu vegetatie forestier ă, dacă  nu fac parte din amenajamentele silvice, p ăşunile Impădurite, cele ocupate cu constructii şi instalatii agrozootehnice, amenaj ările piscicole şi de imbunătătiri funciare, drunile tehnologice şi de exploatare agricol ă, platformele şi spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru productia agricol ă . 
4) Se completează  cu "X" rubricile 1n care informatfile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare 
civilă, altele asemenea. 



... 	____.
-..._

- .. 	.. ...._.„.._____.........„.. 

1,Jugetut (*) 	GALATI 
Registrul de evident ă 	 . ; MUNICIPIUL 	TECUCI 

< Nr. 70006/129/13.08.2018 	
(*) 

.. LISTA 

preemptorilor in vederea exercitării dreptuiul de preemp ţiune 
asupra ofertei de vhzare in ordinea rangului de preferin

ţă  
Ca urmare a inregistră

rii ofertei de vânzare depuse de d-na Chirvasuta Niculina in calitate de vânz
ă toare, pe baza informatiilor cuprinse in oferta de 

vânzare au fost identificati urm ă torit 
preernptori: pentru suprafata de 0.4119 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 juridic ă/juridice, : 
1 

Nr. crt. 

: 	domiciliu/re şedinţă isediu 	 .1 

; asociatii şi alte entităti fără  personalitate juridică, precum şi persoane juridice care Adresă  

1 

i nu se inregistreaz ă  l'n registrui comertului 
, 

' " • -- 	" 	' 	 ,, . ... 1. 
. _ : _ 1 

a tost inregistrat ă  

4. Statul român, reprezentat prin 
AgeOwDbMepiilor Sta tului 

Primar, 

ĂCatalin-Constantin 
 

, 

Sef Birou Agricol,  
Ing. Afilipoie Luminita 

<-44, 

POPA DUMITRU 
• 

JITCA 10AN 

Secretar, 
Jr. Valer 	ache 

intocmit, 
Susnia eorghe 


