
MUNielPIUL TECUCI 

Nr 

Ziva Anul 

,74 

OFERTA  DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnta Yor-751/  /1/9*9--- 	, CNF 	 , având adresa de comunicareIn localitatea .C71--L5ţ. _ 

str    nr 	. , bl.; , . , sc. 	. , et. 	. , ap. . , judetul. .671.1?.(7/77, codul po ştal 	 , telefon . 

Vând teren agricol situat 1n extravilan, în suprafa ţă 	de. . . 	. . ha, la pretul de  4e9€90   lei 

Condiţiile de vânzare sunt un-nătoarele -

Date privind identificarea terenului 
, 

Specificare 

Informaţii privind amplasamentul terenului Categoria 
de 

folosinţă) 
(**) 

Oraşull 
Comuna/ 
Judetul 

(*)  

Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

Număr 
cadastral 

(**) 

Număr de carte 
funciară  

(**) 

Număr 
tarla/lot 

(**) 

Număr parcelă  
(**) 

Se completează  de 
vânzător către 

(0;  All\05-P fl t;6',(s3d ‹39  30 

Verificat 
primăriel) 

(? 

Obs. 

.1 ...... ..... 	....... 

Cunoscând c ă, falsulin 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. 

Vânzător/imputermict,-- 
Ivi#1)12-(i. 	1.V91—  

(numele şi prenumele 1n clarL 
Semnătura 	7ik4ou  	 

(kkiati 

L.S. 

Data 	 oeWg  



intocmit, 
Ing. Tudorache Mariana 

IJudeţul (*) 	GALATI 	
IRegistrul de evidenţă  

IMUNICIPIUL 	1ECUCI
INL84399/146/18.10.2018 
1  

USTA preemptorilor in vederea exercit ărli dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de v ănzare în ordinea rangului de preferin ţă  

	

Ca urmare a inregistră'ră  ofertei de vânzare depusa de doamna Manzu Nina, domiciliata in loc. Galati, 	 . 

,in calitate de vanzatoare,pe baza informa ţiilor cuprinse 1n oferta de v ănzare au fost identifica ţi următorii preemptori: pentru suprafata de 

0,50 ha teren arabil, T 89, P 430/8,Nr. Cadastral 110581, Nr. Carte Funciara 110581. 

1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofertă  de vânzare a fost ibregistrat ă 	 , 	  

Nume ş i prenume persoan ă  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, 	. 

Nr. crt. 	asociaţ ii şi alte entităţ i fă ră  personalitate juridică , precum şi persoane juridice care nu se Adres ă  domiciliu/re şedinţă/sediu 

Tnregistrează  1n registrul comerţului 	
. 

- 

1. 

2. Arenda ş  al terenului a c ă rui ofertă  de vănzare a fost înregistrat ă  

! iNume şi prenume arenda ş  

Domiciliul/sediul 

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

1. DAMIAN GHEORGHE - E 

2. CAZAN IORDACHE -V 

4. Statul romăn, reprezentatyrin Agen ţia Domeniilor Statului 

ngantjrdubae 

Sef Bgil  
Ing. Afi1ipoiL1r1iflita 

Secretar, 
Jr. Valerico che 


