MUNICIP1UL TECUC1
PRIM Ă RLE
Nr

OFERTA DE VÂNZARE TEREN

4-k
. , bl. .

Ziva

8355/

C„2_6 Luna

Anul

, aykd adresa comunicare in localitatea
, telefon ..
.. , et. . . , ap. . , jude ţul. \ .QQ ţ codul poştal

NP
. , sc.

Vând teren a.gricOLSituat în extravilan, 'in Sbprafa ţă de

ha, la pr'eţul de

«7° 0

lei

ffi/Vvi

Condiţ iile de vanzare sunt tirm ătoarele .
Date privind identificarea terenului
Informaţii privind amplasamentul terenului
Specificare

Suprafaţa
(ha)
(*)

Se completează de
că.tre.vânz ător

Număr
cadastral
(**)

Număr de carte
funciară
(**)

Categoria
de
Număr parcelă. fo1osinţă.3-)
(**).
(**)

¢9c

Verificat
pritnărie4)
Cunoscând c ă falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 art. 326 privind Codul penal, cu modific ările şi completărfie
ulterioare, declar c ă datele sunt reale, corecte şi complete.

V^ atortimputernicit,
(numele şi prenumele în
Semnătura .
Data

64ku,,

u0-ri

L.S.

Pude ţ ul (*)

GALATI

1MUNICIPIUL

TECUCI

Registrul de eviden ţă
Nr. 88551/150/06.11.2018

LISTA
preemptorilor in vederea exercit ă rii dreptului de preempţiune asupra ofertei de v ă nzare in ordinea rangului de preferin ţă
in calitate
Ca urmare a Inregistr ă rii ofertei de vânzare depuse de d-nul Pruna Constantin , domiciliat in loc. Bucuresti,
de vânzător, pe baza informa ţ iilor cuprinse in oferta de vânzare au fost identifica ţ i urm ă torii preemptori: pentru suprafata de 1,00 ha teren arabil
extravilan, tarla 82/1,parcela 306.
1. Coprop_rietari ai terenului a c ă rui ofertă de vânzare a fost inregistrat ă

Nr. crt.

.....

Nume şi prenume persoan ă fizică/Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice,
asociaţfi şi alte entităţi fără personalitate juridic ă, precum şi persoane juridice care

Adres ă domiciliu/re şedinţă/sediu

nu se Inregistraz ă in registrul comer ţului

................ ,••••

2. Arenda ş al terenului a c ă rui ofertă de vânzare a fost Inregistrat ă
Nume ş i prenume arenda ş
IDomicifiul/sediul

-

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

.......

•

...

4. Statul român, reprezent~ţiih'Age:h41g,Domeniilor Statului
Primar;

Sef Birou Agricol,

Secretar,

Intocmit,

......

