
MUNICIPIUL TECLICI 
PRIMĂRiE 

Nr  863-d  

Oraşul/ 
Comuna/ 
Judeţul 

(*) 

Specificare 

ISe completează  de 
icătre vânzător 	  6/51G/3.17-77  	

Suprafaţa 
(ha) 

(*) 

o/93 

Număr 	Număr de carte 
cadastral 	funciară  

(**) 	 (**) 

,io 

Categoria 
de 

fo1osinţă2) 

(**) 

9 

/. ■ .......... 	 .......... 

.••••. .................... 	 ... • .. 	 .... 

zw739 

Informaţii privind amplasamentul terenului 

Număr 
tarla/lot 

(**) 

Verificat 
ipnmarie-) 

Obs. 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 
•   Arwl 

SUbSelrillataVţ9-5(    CNP   	, având adresa de comunicare in locali-tatea 	 
str. 	 , bl 	 , sc 	 , et. - , ap. 	judeţu1.6/9 7-7  , codul po ştal 	 , tel on  

Vând teren agricol situat In extravilan, In suprafa ţă  de.4 0/9. 3... ha, la preţul de. . 	. lei 	 ;0' 	 1 
Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarele . 	  

Date privind identificarea terenului 

Cumscând că  falsul In declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009  art. 326 privind Codul penal, cu modific ăfile şi complet&ile 
ulterioare, declar că  datele sunt reale, corecte şi complete. 

ătorrimputernicit, 
	7Z; 	tql/VO49  

(numele ş i pre6me1e in c ar) 
Semnătura 	 L.S. 

Data$23  '  tiO  	 



Judeţul GALATI 

:1Unitatea administrativ - teritorial ă  TECUCI 

    

    

      

Nume ş i prenume arendaş  NACFAN SRL 

TECUCI, 

Registrul de evidenţă  
Nr.85398 /148/23.10.2018 

LISTA  
preemptorilor 1n vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vănzare 1n ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urmare a inregistr ării ofertei de vănzare depuse de d-na Vasilache Ioana , in calitate de vânz ătoare, suprafata de 0,0193 ha arabil ,avand nr..cadastral 2321, nr. carte fimciara 110830 pe 
baza informaţiilor cuprinse in oferta de v ănzare au fost identifica ţi următorii preemptori: 

1. Coproprietari ai terenului a c ărui ofertă  de vănzare a fost inregistrat ă  

Nr. crt. Nume ş i prenume persoană  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără  
personalitate juridică, precum ş i persoane juridice care nu se inregistreaz ă  in registrul comerţului Adresă  domiciliu/re şedinţălsediu 

». 

2. - 

< 

2. Arendaş  aÎ terenului a c ărui ofertă  de vănzare a fost inregistrată  

3. Proprietari vecini ai terenului a c ărui oferiă  de vănzare - cumpărare a fost inregistrată  

   

Nume şi prenume/denumire vecin 1. RADU MARIN 
2. COSMA IOANA 

........... • m 

   

   

4. Statul romăn, reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului 

Primar, 

Intocmit 

Secretar,  , 

Sef Birou Agricol 



' MUN!CPILN. TEC UCI 
PRifkis ĂRE 

5-39 

, având adresa de comunicare In localitatea 	 
	 nr. 	. , bl 	 , sc 	 , et. 	ap 	, judeţu1.7 ,codul poştal 	 . , telefon 	. 	_ 

Vând teren agricol situat in extravilan, in suprafaţă  de. 	. . ha, la preţul de. 	_ . . lei  

Subsemnata 1//95/.2-/9C/Ye /0/97V/9"., CNI3a 

...................... • . 	 .. 	 . 

1Se completează  de 
icătre vânzător 

iVerificat 
4 iprimăriel 

Informaţii privind amplasamen-tul terenului 

Număr de carte 
fimciară  

(**) 

.49 cf.2 

Categoria 
de 

fo1osinţă-3-) 
(**) 

Număr 
tarla/lot 

(**) 

g 
............ •,,, 

.•••, ...... 	 ......... ••• 

Oraşul/ 
Comuna/ 
Judeţul 

(*)  

6/9L15'77 
(0/  

Număr 
cadastral 

(**) 

3 23 

Obs. 

2€9  

L.S. 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Condiţiile de vânzare sunt unnătoarele. 	  

Date privind identificarea terenului 

Cunoscând că  falsul în 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. 

Winzăt4Wimputernicit, 
1,1 PP1 TU 	1`4 / /VO40 4,4- 

r 
(numele şi prenumele în Clar) 

Semnătura 

Data 02 3 



       

... .. „ ........ 

  

         

         

  

Judeţul GALATI 

 

Registrul de evidenţă  
Nr.85399/149/23.10.2018 

   

       

  

Unitatea administrativ - teritorial ă  TECUCI 

    

          

          

          

LISTA  
preemptorilor 1n vederea exereit ării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urmare a Inregistr ării ofertei de vânzare depuse de d-na Vasilache Ioana , in calitate de vânz ătoare, suprafata de 0,4146 ha arabil ,avand nr. cadastral 2323, nr. carte funciara 110826 pe 
baza informa ţiilor cuprinseln oferta de vânzare au fost identifica ţi următorfi preemptori: 

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

   

Nr. crt. Nume şi prenume persoan ă  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridică/juridice, asocia ţii şi alte entităţi fără  
personalitate juridică, precum şi persoane juridice care nu se Inregistreaz ă  în registrul comer ţului Adresă  domiciliu/re şedinţă/sediu 

  

   

2. 

2. Arenda.ş  al terenului a cărui ofertă  de vânzare a fost bregistrată  

Nume ş i prenume arenda ş  NACFAN SRL 

   

DomiciliuLsediul 	 TECUCI, 

3. Proprietari vecini ai terenului a c ămi ofertă  de vânzare - cump ărare a fost Inregistrată  

,•., 	 .......... 

ume şi prenume/denumire vecin 	 1. RADU MARIN 
2. COSMA IOANA 

4. Statul român, reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului 

—Primar, 

Intocmit 

Secretar,  , 

Sef Birou Agricol 


