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Informaţii privind amplasamentul  terenului 

Date privind identificarea terenului 

Categoria 

Număr parcelă 	
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Număr de carte 
funciară  

(**) 

Număr 
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Oraşul/ 
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Judeţul 
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completează  

către vânzător 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Condiţiile de vânzare sunt următoarele . 	  

Cunoscând că  falsul în declaraţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009  art. 326 privind Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, declar c ă  datele sunt reale, corecte şi complete. 
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1Registru1 de evidenţă  
Nr. 90123/154din 13.11.2014. (*) 

1„Tudeţul (*)GALATI 

-iUnitatea adrainistrativ - teritoria1 ă  (*)TECUCI 

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

Ca urmare a Inregistr ă rii ofertei de vă nzare depuse de....VRINCEANU MIHAI, 	 Loc. Tecuci, 
vă nză toare a suprafetei de 0.3570 ha arabil, pe baza informa ţ iilor cuprinse In oferta de vănzare au fost identifica ţ i urm ă torii preemptori: 
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă  de vănzare a fost Inregistrată   

Nr. crt. 

, 1n calitate de 

Nume şi prenume persoan ă  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, asocia ţii şi alte 
entităţ i fă ră  personalitate juridic ă , precum ş i persoane juridice care nu se inregistreaz ă  1n 	lAdresă  domiciliu/reşedinţă/sediu 
registrul comerţului 

2. Arendaş  al terenului a c ă rui ofert ă  de vănzare a fost Inregistrat ă  „ 	 _ 	. „. 	_  	_ 

 

 

INume şj prenume arenda ş  BALAN ADRIAN MIHAIL 

„  TECUCI, Str. ,G-ral Eremia Grigorescu, nr. 3 bis 

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

1 	N-BALAN MIHAI ADRIAN. -TECUCI. 

	S-GROSU ELENA.- TECUCI 

-4. Statul rom ă ni reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului 

Primar, Se«etar, 

Intocmit, 


