
..... 	 .... ......................... .. .. 

Judeţul (*) GALATI • ..................... 

Registrul de evidenţă  
Nr.82740/143/11.10.2018 (*) 

MUNICIPIUL TECUCI 

LISTA 
preemptorilor 'in vederea exercit ării dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de vănzare în ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urmare a Inregistr ă rii ofertei de vânzare depuse de domnii Fumea Cristina si Fumea Constantin 1n calitate de vânz ă tori, pe baza informa ţiilor cuprinse 

1n oferta de vânzare au fost identifica ţ i urm ătorii preemptori: pentru suprafata de 1.00 ha teren arabil. 

1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofertă  de vânzare a fost Tnregistrat ă  _  
Nume şi prenume persoană  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, 

asociatii şi alte entităţi fără  personalitate juridică, precum şi persoane juridice care 

nu se Inregistreaz ă  1n registrul comerţului 

Adresă  domiciliu/re şedinţă/sediu 

1. 

2. 

2. Arenda ş  al terenului a că rui ofertă  de vânzare a fostInregistrat ă  

Nume ş i prenume arenda ş  1.1 SAULEA ANDREEA-CORINA 

Domiciliul/sediul 	 j TECUCI, 

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofertă  de vânzare - cump ă rare a fost Inregistrat ă  

4. Statul român, reprezentat Oxib -Agen ia DoMeniilor Statului 

Primar, 
Catalin-Constantin Hurdubăe - 

Sef Birou Agricol, 

Ing. Afilipoie Luminita 

Nr. crt. 

Secre ar, 

Jr. V4( 	Fotache 

intoc 

Ing. Susnia G orghe f 

• 

N-MARIN MARICEL 

S-GAGILA ION 



Oraşul/ 
Comuna/ 
Judeţul 

(*) 

Număr de carte 
funciară  

(**) 

Număr 
tarla/lot 

(**) 

Categoria 
de 

fo1osinţă3-) 
(**) 

Obs. Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

2<-  • • ......... .. • 
■ ......... 

Se completează  de 
către vânzător 

Verificat 
13rimărie-4) 

t cep o 

?<' 

LWZ, 

... 	 ... 

Informaţii privind amplasamentul terenului 

Număr 
cadast-al 

(**) 
.. ........ ................. 

Număr parcelă  
(**) 

Specificare 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMĂRIE 

	

Nr 	  

	

Ziva .... 	tin 	iO 	AnulL/1/  OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnata 
, codul poştal 	telefon . ~665-c‘-172--3 

dresa de comunicareîn localitatea  	str. 
. codul poştal 	 J°(&59, telefon 	 

, judeţul.. . . 
...... ay,â gdp 

judeţul. 

- 
	  nr. . 	, b 	. _ _ 	: 	. , et.... , ap. 	. 

Subsemnata 	 CNP . 

	  nr. 	, bl. 	_ , sc 	- , et. 	, ap 	, 

/1)60 	 CNP 	 , av'e,ă2ydresa de comuni care 1n localitatea /(C.LL 	str. 

Vând teren agricol situat in extravilan, in suprafaţă  de......// 00   1ia la preţul de. 	lei  

Condiţiile de vânzare sunt următoarele - 

Date privind identificarea terenului 

Cunoscând că  falsul in declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 art. 326 privind Codul penal, cu modific ările şi completările 

ulterioare, declar că  datele sunt reale, corecte şi complete. 

tordmputFnicit, 
	 o0 -v4■  

(numele şi pren -le n clar) 
Semnătura 	 
Data   ' 

 

L.S. 

 


