
comtmicare in localitatea . . . . 
, codul po ştal 	 , teleforş..(  

Speciare 

Se complete,ază  de 
către vănzăfor 

Verificat 
primărie4) 

Oraşul/ 
Comuna/ 
Judeţul 

(*) 

eLlel 

Număr de carte 
funciară  

(**) 

	 Categorip - 
de 

folosinţă?) 
(**),1 

p6k2 

Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

Număr 
cadastral 

(**) 

Informaţii privind amplasamentul terenului ..„ 	_ 

Număr parcelă  
(**) 

Număr 
tarla/lot 

(**) 

105-9- 5'1 

Obs. 

Vâ zător 	ernic5 0,:olt  ctov.7, i ţ  

(numele i 	unjele în clar) 
Semnătura 

Data . . . 

OFERTA  DE VÂNZARE TEREN 

Subsemn;:âta .W4U.4 	.... 	, CN1 	 av^ 
str. 	 . bl 	 , sc 	 , et. 	, ap. 	, judeţul . 

Vând teren agricol situat in extravilan, in suprafa ţă  de. . . 	ha, la preţul de‘2.c0V. . . .(1  lei Mc9.4-104 ninnt 

Condiţiile de vânzare sunt următoarele. 	  

Date privind identificarea terenului 

Cunoscâhd că  falsul in declaraţii se pedepse şte cultfOrm Legii nr. 286/2009  art. 326 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că  datele sunt reale, corecte şi complete. 

L.S. 



2. Arenda ş  al terenului a că rui ofertă  de vânzare a fost înregistrat ă  
Nume ş i prenume arenda ş  

Domiciliul/sediul 

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

Adresă  domiciliu/re şedinţă /sediu 

1. 

Nr. crt. 
Nume şi prenume persoan ă  fizică/Denumire persoană/persoane juridic ă/juridice, 
asociaţii şi alte entităţi fără  personalitate juridic ă, precum şi'persoane juridice care 
nu se inregistrează  în registrul comerţului 

[Jude ţul (*) 	• GALATI Registrul de evidenţă  
MUNICIPIUL' TECUCI Nr. 96162/166/10.12.2018 •(*) 
LISTA 

, 

•,. preemptorilOr 1n vederea exercit ă rii dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare 1n ordinea rangului de preferin ţă 	 . 
, 

Ca urmare'a inregistr ă rii ofertei de vânzar .e depuse de d-nul Pintilie Zanfir, domiciliat in loc.Tecuci,; 	 ,jud. Galati, in calitaie de 
vânză tor, pe:baza informaţ illor cuprinse "in oferta de vânzare au fost identifica ţ i urm ătorii preemptori: pentru suprafata de 0,50 ha ,teren arabil extravilan, 
tarla 133,pa,rcela 682/26.  
1. Coproprieţari ai terenului a c ă rui ofertă  de vânzare a fost Inregistrat ă  

 

N-CONSTANDACHE C. 
S- MUNTEANU NECULAI 

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

Primar, 'f Secretar, 

qpf 8irou-Agricol, 	 Intocmit, 


