
Informaţii privind arnplasamentul terenului 

Număr 	Număr de carte 
cadastral 	funciară  

(**) 	 (**) 
Specificare 

Oraşul/ 
Comuna/ 
Judeţul 

(*) 

Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

Nurnăr 
tarla/lot 

(**) 

6 

Număr parcelă  
(**) 

iSe completează  de 

icătre vânzător  

IV erificat 	I 

Iprimărie4) 

Categoria 
de 

folosinţăl) 
(**) 

MUNICIPIUL TECUC 
PRI R1E 
C‘ 

N r 

	

OFERTA  DE VÂNZARE TEREN 	Ziva Luna 

Subs emnata 	 '• Pf•-ffi,2-CNr 	 - 	, av'ând adresa de comunicare in localitatea 	 

str.   nr 	. , bl. , 	, sc. 	, et. 	, ap 	, judeţul. 	Codul poştal 	 . , telefon 

Vând teren agricol situat 1n extravilan, in suprafaţă  de. 	. .. ha, la preţul de ..... V.0 	lei 	e...Q 

Condiţiile de v'ânzare sunt urm ătoarele . 	  

Date privind identificarea terenului 

Cunoscând că  falsulin declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009  art. 326 privind Codul penal, cu modificările şi complefările 

ulterioare, declar că  datele sunt reale, corecte şi complete. 

Vânzătordmputernicit, 	 , 

It.W. t  P #4"‘ 2- ew- 
(numele şi pr nume in clar) 

Semnătura . 	 ........... 	L.S. 

Data / 	2 



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

S- CALIN 
V - CALIN 

E-NELEPCU 

....... ........ • .. ,•, 

 

extravilan, tarla 46,parcela 156. 

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

     

................ •• ..... +, 

  

" . . 

       

                        

                        

                                 

 

Nr. crt. 

 

Nume şi prenume persoană  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridică/juridice, 

asociaţii şi alte entităţi fără  personalitate juridică, precum şi persoane juridice care 

nu se Inregistrea0 1n registrul comertului 

  

Adresă  domiciliu/re şedinţă/sediu 

       

                     

                     

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

2. Arenda ş  al terenului a că rui ofertă  de vânzare a fost inregistrat ă  

                       

                        

 

Nume ş i prenume arenda ş  
.. . 	 . 	 . 	 ....... 

[Domiciliul/sediul 

                            

                             

                             

                             

                             

                             

                             

          

_ 

        

Judeţul (*) 	GALATI  

MUNICIPIUL 	TECUCI 

 

Registrul de eviden ţă  
Nr. 90839/157/15.11.2018 	 (*) 

 

LISTA 
preemptorilor în vederea exercit ării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzareIn ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urmare a Inregistr ă rii ofertei de vânzare depuse de d-na Macovei Mihaila -lunica , domiciliata in loc. Galati, 	 , 	_ .,In calitate 

de vânzătoare, pe baza informa ţiilor cuprinse 1n oferta de vânzare au fost identifica ţ i urmă torii preemptori: pentru suprafata de 0,48 ha teren arabil 

4. Statul român, reprezentat prin Agen ţ ia Domeniilor Statului 

Primar, 
Catalin-Constantin Hurdubae 

Sef Birou Agricol, 

Ing. Afilipoie Luminita 

Secretar, 

Jr. Val *ca Fotache 

Intoc 

Ing. Susnia 	eorghe 



Oraşul/ 
Comuna/ 
Judeţul 

(*) 

Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

Număr 	Număr de carte 
cadastral 	j 	fimciară  

(**) 	 (**) 

Număr 
tnrla/lot 

(**) 

Categoria 
de 

fo1osinţă3) 
(**) 

Specificare 

Informaţii privind amplasamentul terenului 

Număr pareelă  
(**) 

1 Se completează  de 
către vânzător 

IVerificat 
i 	• 	• 4 ipnmărie-) 

O r  2 ,g 
)<° 

‘ 

OFERTA  DE VANZARE TEREN 

Subseginata I4L/-"ee.9  U-Fi rivii /91  	CNP 	 având adresa de comunicare in localitatea 	 

str. . .   nr. 	, bl. 	, sc. 	, et. 	, ap. 	, judeţul. 	codul poştal 	 , telefon 

Vând teren agricol situat în extravilan, în suprafa ţă. de. 	. . . ha, la preţul de 	PO 	lei 

Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarele -

Date privind identificarea terenului 

   

   

Cunoscând că  falsul in declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009  art. 326 privind Codul penal, cu modificările şi completările 

ulterioare, declar c ă  datele sunt reale, corecte şi complete. 

Vânzător/imputgrnicit, ,  , 

	

4-.MDf 	 

	

(numele şi pre 	ele n clar) 
Semnătura . . . 	 L.S. 

Data . ./ 	.)4,• • .2 •91 



Secretar, 
Jr. Vale a Fe ache 

Intocmit, 
Ing. Tudorache Mariana 

Nr. crt. 

_ 	. 
Registrul de eviden ţă  
Nr. 90841/158/15.11.2018 

preemptorilor in vederea exercit ării dreptului de preempţ
iune asupra ofertei de vânzare in ordinea rangului de preferin

ţă  
Ca urmare a înregistră

rii ofertei de vânzare depuse de d-na Macovei Mihaila -lunica , domiciliata in loc. Galati, 
, 	,in calitate extravilan, tarla 46,parcela 156. 

de vânzătoare, pe baza informa ţ iilor cuprinse in oferta de vânzare au fost identifica ţi urmă
torii preemptori: pentru supratata de 0,28 ha teren arabil 1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofertă  de  vânzare a fost înregistrat ă  

Nume şi 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 înregistrev ă  în registrul comer ţului 

Jude ţul . ( . *) 	GALATI 
MUNICIPIUL 	TECUCI 
LISTA 

Adresă  domiciliu/re şedinţă/sediu 

(*) 

2. Arenda ş  al terenului a c ă rui ofertă  de vânzare a fost inregistrat ă  Nume ş i prenume a renda ş  
iDomiciliul/sediul 

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofertă  de vânzare - cump ă rare a fost înregistrat ă  V- DANILA 
E - VASILIU 

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

4. Statul român, reprezent prtil:As,,gen ţia Domeniilor Statului 
Primar, 

Catalin -Consţarrurr~dit ilă "- ', • 
f 

Sef Birou Agricktk, 
Ing. Afilipoie Lumintea\- 


