
Verificat 
• 4 primăne-) 

Informaţii  privind amplasamentul terenului , 

Specificare 

Se completează  de 
către vânzător 

Oraşul/ 
Comuna/ 
Judeţul 

(*) 

Număr 
tarla/lot 

(**) 

)-23 

Categoria 
de 

folosinţă-) Obs.  
(**) 

)() 

Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

i529 

Număr • 	Număr de carte 
cadastral •ffinciar ă  

(**) 	 (**) 

22_ 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMĂRIE 

Nj  83  ()'‘  
Ziva 	Luna 	 Anul OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnata 1 //P--k. 	f e dSek-l(--(2--('APcNp 	 având %lresa de comunicare in localitatea 	 
str. . . . 	 nr 	. , bl 	 , sc 	 et. . , ap . , judeţul 	 ek-01-72: codul poş-al .,05‘3(°,qelefon 	 

Cunoscând că  falsul in declaraţii se pedepse5te conform Legii nr. 286/2009  art. 326 privind Codul penal, cu modific ările şi completările ulterioare, declar că  datele sunt reale, corecte 5i. complete. 

4Eti3iffătorimputernicit, 
CCĂi  574 r(I Fit  

(numele ele in clw) 
Semnătura . 	 L.S.• 	  

Vând teren agricol situat in extravilan, In suprafa ţă  de. 	. . ha, la preţul 	 lei 

Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarele . 	  

Date privind identificarea terenului 

Data  /5"  d  	  



Nume şi prenunie persoană  fizică/Denumire persoană/persoane juridic ă/juridice, asociaţii şi alte entitAţi fără  personalitate juridk ă, precum ş i persoane juridice care nu se ktregistreaz ă  1n registrul comerţului 
1. - 

2. 

Nr. crt. 

Judeţul GALATI 

Unitatea administrativ - teritorial ă  TECUCI 

, 

LISTA  
preemptorilor In vederea exercit ării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare In ordinea rangului de preferin ţă  Ca urmare a Inregistrării ofertei de vânzare depuse dl. Marin Nicusor Iulian, domiciliat in Tecuci, str. 	 în calitate de vân7ător, pentru suprafata de 0,1528 ha teren arabil , situat in T 29, P 114/1, nr. cadastral 6322 , pe baza informa ţillor cuprinseln oferta de vân7are au fost identifica ţi următorii preemptori: 

1. Coproprietari ai terenului a c ănii ofertă  de vânzare a fost Inregistrat ă  

Adresă  domiciliu/re şedinţă/sediu 

2. Arendaş  al terenului a c ănii ofertă  de vânzare a fost Inregistrat ă  

INume ş i prenume arendaş  
Domiciliul/sediul 

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

Registrul de evidenţă  
Nr. 83406/ 144/15.10.2018 

Nume ş i prenume/denumire vecin 

4. Statul român, reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului 

Primar. 

, 

1.MERAN TEODORA 
2. NERUJA NECULAI 

Secretar,  , 

Intocmit 
Sef Birou Agicol 


