
, 

P' 

OFERTA DE ÂNZARI TERN 

Piaki ,k
iff  , CNP • ,4 

. , sc. 	, 	, et; 	 nr 	 , bl. 

ha.), la ţS•reţul,de. 	(1ei)2) 

„ 

Vând teren agricol situat 1n extravilan, 1n suprafa ţă  de .  

Subsemnatul/Şubsemata 
, str 	. . 	- • 	 nr 	 
po ştal . fa:rae•?., 

Subsemnatul/Subserrmata 
. , str. 

poştal 	 , e-mail 	 
Subsernpatul/Subsemnata 

poştal 	 , e-mail 	 

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: 

Date privind identificarea terenului 

	, având adresa de comunicare in loc 
, bl 	 , sc 	 et. 	ap 	 , judeţul/sectorul 

t. 

7.cfrifti,getgyelp  
atea 	 
	, codul 

	, având adresa de comunicare in localitatea 
. 	, et:. 	, ap. 	.‹ • 	 , judeţulisectorul 	 nr. . . 	. . 	, bl. 	. . , sc. 	. 

	  vând, xesa de comunicare 1n loc rta 
, ap  t3 	, judeţul/sectorul 	• , codulj 

• Specificare 

Se completează  de 
către vânzător 

Oraşul/ 
Comuna/ 
Judeţul 

(*)  

Număr'pd.ă  
(**) 

Categoria 
de 

folosinţă-3 ) Obs. 
(**) 

919f 

Num 
cadastrali  

,**, 
) 

Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

Informaţii privind, hMplasamentul terenului 
, 

Ntmiăr de carte 	Nurnăr 
funciară 	tarla/lot 
' (**) 	(**) 

Verificat 
primărie-4  

) 

,1, 



Cunoscând că  falsul in declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 26/2009  art. 326 privind dodul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, declar c ă  datele sunt reale, corecte şi complete. 

Vânzătortim ternicit, , 
1(%1 	  

(numele şi preniirnele in clar) 

:::, 

; 

..4:: 

14, 	:g 	. .,, 
: 17.,  

- Câ'mpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 	 1 
- Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă  1n cazul 1n care sunt eunos6.tte informa ţiile. 

1) Se completează  cu denumirea formei de organizare, conformregleient ărilor legale, proprietar al terenului: societate comercial ă  (S.R.L., S.A., 
S.N.C., 	S.C.A.)/Cooperativă  de credit/societate Cooperativ ă/c6': perativă  âgricolă/grup european' de interes economic/societate 
europeană/societate cooperativă  europeană  sucursală/persoană  fizică .autorizată/1ntreprindere familiaWntreprindere individual ă  etc. 
2) Se va completa in cifre şi litere. 
3) Se completează  categoria de folosinţă  a terenurilor agricole situate1n extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele 
viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, s'Olarele; răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegeta ţie forestieră, dacă  
nu fac parte din amenajamentele silvice, p ăşunile Impădurite, cele ocil:Patecu construc ţii şi instalaţii agrozootehnice, amenaj ările piscicole şi de 
Imbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricol ăiplatformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor produc ţiei 
agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite peigru Pi.oducţia agricolă. 
4) Se completează  cu "X" rubricile 1n care informaţiile pot fi comparate cublatele din Registrul agricol, eviden ţele fiscale, evidenţele de stare 

1 	f 

Semnătura . 

 

L.S. 

 

Data 	 ato4P,  

 

NOTE: 

   

    

• 	 I I 

civilă, altele asemenea. 



... ... 

... 	 ... ........ ,•••• .................... 

LISTA 
preemptorilor "in vederea exercit ării dreptului de preempţiune asupra oferişi cvânzare 1n ordinea rangului de preferinţă  

Ca urmare a Inregistră rii ofertel de vânzare depuse de :BOBOCEA STEFANACHE'ffiINTION EUGENIA, BURZA MARIA In calitate de vănzători, pe baza 

informa ţ iilor cuprinse "in oferta ,de v ănzare au fost identifica ţ i următorii prOeffipton: 
1. Coproprietari ai terenuluil a c ă rui ofertă  de vănzare a fost înregistrat ă  

Nume ş i prenume persoan ă  fizică/Denumire persoană/perse jgdic ă/juridice, , 
asocia ţ ii şi alte entit ăţi fă ră  personalitate juridic ă, precum şţpersoar)e juriclice care nu se, 

Inregistrează  in registrul comer ţului .. 

2. 

2. Arendaş  al terenului  a cărui:15fertă  de vânzarş a fost,Inregistrată . 

CdI21CrGINA DANIELA I I 

.. 	_ 

Nr. crt. 

Domiciliul/sediul 

_ ... ..... .... 

Adre,să  domiciliu/reşedinţă/sediu 

; .egiSrul de evidenţă  
.i.r.9852/170/18.12.2018 

Judeţul (*) GALATI . 

Unitatea administrativ - teritorial ă  (*) TECUCI 

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofertă  de vănzare - cump ă rare:a fohlnrestrat ă  

      

  

NDASCALITEI; S— MATEI M. 

     

     

4. Statul român, reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statulul 

Primar, 	 Secretar, 

Şef Birou Agricol 



MUIN?,•Cif,  +I• TECUC1 

ziu a L8„_ 	Anul 

OFERTĂ  b 	iE TEREN *: 
; 

SubsenMatul/Subserimata• 4(»b°Cc13--. 	c:-3:1.11/4~  ,• , având adreSa de.  Com' uriiCar" '' inlo 
, str. 	. _ • 	 rir   , bl 	 . 	. ; sc. 	., 	„.. 	.,. 

postal  fecrbO°  , e-mal 	 
SubRemnatul/şubsemnata 

. . . , str 	. 	rir 	. 
postal 	• , 	 • 

Subsemnatul/Subsemnata 
, st-r.   rir 	- 

poştal 	 , e-mail  • 

	

Vând teren agricol situat 1n extravilan, 1n suprafa ţă  de. . 	
• •N 	' 
	de 	°/,)  (lei) 
	c,5,1coentaĂ  

Condiţiile de vânzare sunt urrnătoarele: 
„ 

  

     

     

Date privind identificarea terenului 

  

* 

Specificare 
'.- 

...„. _ 
' 	 Informaţii privind,ampiasamentul terenului 	 Categoria , 

de 
folosinţă-3 )  

(**) 
Obs. 

Oraşu ll 
o 	a/ Cnv -m  

Judeţul 

Surafaa p ţ i.mlăr 
(ha) 	• 

*) ' 	(. 

. 
N 

cadastral, 
**) ( 	Z. .' 

\' 	i 	'' 

_ 
', Nutrăr de carte 

.funciaril 
(") 

Nunulr 
tarla/lot 

erf*) 

Număr parcelă  - (**1 
k 	i 

Se completează  de 
către v'ânzător 

,... 
fe-Wa )  0  oe 1 kog . 	,,o9pir 6d:Az of 	.0<?  Ykifilb7- 

Verificat 
primărie4) , 	r,_,  

•.‘.1) ,  . 
• ,, 

•• 
 

. , ap 	 , judeţul/sectorul 
alitatew 	 
	, coduI 

• • 	 •
•52i1-7YOR 	 , 	, d'ffind adr,esa de bomur.:ricare 1n lo

• , 	 sc. 	et. . 	 , ap  • • - 	, judeţul/sectorul 
a. 

, CNP   având gkesa de coMunicare loca1 
, bl 	 

itatea 
, se. ' et 	 , ap 	- • 	, judeţul/sectorul 	/6.kodu1 



Cunoscând că  falsul 1n declara ţii se pedepseşte, conform Leiin . 	drt. 326 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar c ă  datele sunt reale, corecte şi complete. 	 • " _ 
VânzătordupNternicit, 	' 

ĂP?e1 	2 Fil9"" ,511P-11  
• (numele şi prenurrele e%r) 

Semnătura 	 L.S. 

Data ..... 

   

; 

, • „ „ 	 , 

• 

- Câmpurile notate cu (*) Sunt obligatoriu de corripletat. 
- Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă  I.n cazni în care sunt Cunosente `Ur 

• ,• 	 , 

NOTE: - 
;• 	 • 

1) Se completează  cu denumirea formei de organ.izare, conform regleMent ătilor legale, proprietar al terenului: societate comercial ă  (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativ ă  de credit/societate cooperatiVă/co#perativă  agricolă/grup europeart de interes econornic/societate europeană/societate cooperativă  europeană  sucursală/persoană  filică  autorilată/Intreprindere familial ărintreprindere individuală  etc. 2) Se va completa în cifre şi litere. 	
" 

3) Se completează  categoriade folosinţă  a terenurilOr agrieole situate4 e2davi1an productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, planta ţiile de hamei şi duzi, păştmile, fâneţele; serele, s9iare1e5, răsadniţele şi altele a.semenea, cele cu,vegeta ţie forestier'ă, dacă  nufac parte din amenajamentele silvice, p ăşunile Impădurite, cele octtPate, cu construc ţii şi instalaţii agrozootehnice, amenaj ările piscicole şi de knbunătăţiri funciare, drtmiurile tehnologice şi de exploatare agrico14p1aOrme1e şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor produc ţiei agricole şi terenurile neproduttive care pot fi amenajate şi folosite penţru pi'bduc.ţia agricolă . 4) Se completează  cu "X" rubricile în care informa ţiile pot fi comparate cu,datele din Registrul agricol, eviden ţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea. 	 ,•, - 
, 



Nume şi prenume persoan ă  fizică/Denumire rsba n ăip ers oa n e j d icăip ridice, asoCia ţ ii ş i alte 

entităţ i fă ră  personalitate juridică,,precum ş i persoane juridicecare nu se`inregIstreai ă in 

registrul comerţului .  
Adresă  domiciliu/reşedinţăisediu 

3. 

4. 

2. Arendaş  al terenului a că rui ofertă  de vănzare fost. inregistrat ă  

Nume şi prenume arenda ş . 

TECUCI 

CLIPICI GINADANIELA I 

Nr. crt. 

N- LEFTER I. 
	S- CANTONEANU GH. 

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

; 1 	 

    

  

Judeţul (*)GALATI 

 

tUnitatea administrativ - teritorial ă  (*)TECUCI 

  

LISTA 	• 

     

preeniptorllor l'n vederea exercit ării dreptUlUi de•preempţiune auprabfertei dei vAnzare in ordinea rangului de preferinţă  
Ca urmare a Inregistră rli ofertei de vănzare depuse de...BOBOCEA STEFANACHE,!CNP:__. _ 	, Loc. 	, . 	 ,SINTION EUGENIA, 

:, BURZA MARIA, ■ 

	

	 - In calitate de vănzători a Iprafeei de 0.29 ha arabil, pe baza informa ţfilor cuprinsein 4::iferta de v ănzare au fost 
., 

.. 
identifica ţi următorii preemptori:. 
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui oferiă  de văniare a fost Inregistrat ă  

4. Statul rom ăn, reprezentat prin Agen ţia Domenillor Statului 

Primax„ 	 Secretar, 

Intocran, 

Sef 



Specificare 
Oraşul/ 

Comuna/ 
JudeWl 

(*) 

Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

1Se completează  de 
;către vânzător 

Verificat 
iprimărie4) 

Informaţii  priV'ind amplas' amentul terenului 
Categoria I 

•de 
folosinţă3.) ' °bs.  

(**) 

Număr de carte 
funciară  

(**) 

Număr 
tarla/lot 

(**) 

./te9J,Y  020-c 	1~..1 

Număr 
cadastral 

(**) 
Număr parcelă  

(**) . 

...... 	 • 	 • ..... 

#09 

MUNICIPIUL 1-'CUCI 

Ziva 

PR11\AkR 

Nri 
...1.4Lun a  

OFERTA DE VAN4kRE TEREN 

	

Subs~4.11/Slibsemnata 4‘)/)-4f-,6-7}— ~-/P--firr_ciNp 	 , având adresa de comunicare 1n localitfiten 
	cr-1'Q) 

, str 	• 	%.," . .. ■ •. 
	  nr 	 , bl 	 , sc. 	, et 	 , ap 	 , judeţul/sectorul. 

poştal . 	. . , e-mail 	 ‘ 	 ( 

	

Subsemnatul/Subsemnata 	i Pş-7( 0/1 	_-:?.(C-E-i-f/ ,  
. . . , str. , 	-   nr.   , bl. 	. , sc 	 
po ştal 	 , e-mail 	 

Subsemnatul/Subsernnata 
	  rir. 	, bl 	, sc 	. 	, et.  	, ap. . 	. . , judeţullsectorul. . 	 dul 

poştal  • 	, e-mail 	 

Vând teren agricol situat 1n extravilan, 1n suprafaţă  de .° . 7 .. ; (ha), la pre ţul de . 	. (1ei)z)(dea0 QuĂ"`~ivt7  

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: 

Date privind identificarea terenului 

. .... 	codul 

	 ite?-7L1- # 4  CNP 

• , avnd acţre,sa de comunicare î 1ajttea . . 
, ap. 	, judeţul/sectorul 	 

	,-având adresa de comunicare 1n localitatea 



Cunoscând că  falsulin declaraţii se pedepse şte conform Legii iu-. 286/200 art. 326 privind Codul penal, cu modific ările şi completările 
ulterioare, declar c ă  datele sunt reale, corecte şi complete. 

Vyz ,  tor7;npKernicit, 
(P7 

(numele şi prenumele in clar) 

Semnătura . 	t - 
	 L.S. 

Data /I f/°'( P"9  

NOTE: 

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă  1n cazulin care sunt cunoscute informa ţiile. 

t 

1) Se completează  cu denumirea formei de organizare, conform reglement ărilor legale, proprietar al terenului: societa ţe comercial ă  (S.R.L., S.A., 
S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă  de credit/societate cooperativ ă/cooperativă  agricolă/grup european de interes economic/societate 
europeanălsocietate cooperativ ă  europeană  sucursală/persoană  fizică  autorilată/întreprindere familial ă/Mtreprindere individuală  etc. 2) Se va completain cifre şi litere. 
3) Se completează  categoria de folosinţă  a terenurilor agricole situatein extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele 
viticole, pomicole, plantăţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegeta ţie forestieră, dacă  nu fac parte din amenajamentele silvice, p ăşunile impădurite, cele ocupate cu construc ţii şi instalaţii agrozootehnice, amenaj ările pişcicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricol ă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor produc ţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru produc ţia agricolă . 
4) Se completează  cu "X" rubricilein care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, eviden ţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.. 



Nume şiprenume arenda ş  
... 

2. Arendaş  al terenului a c ă rui ofert ă  de vânzare a fostînregistrat ă  

IDomiciliul/sediul 

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofertă  de vânzare - cump ă rare a fostînregistrat ă  

N- ADASCALITEI N. 

. ..S- MATEI M. 

CLIKCI GINA DANIELA .; 

TECUCI „ 

LISTA 
preemptorilor Tri vederea exercit ării dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de.,yănzareIn ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urmare a Inregistr ă rii ofertei de vânzare depuse de...BOI3OCEA STEFANACHE'; 	 ,, LoC. Tecuci, ; 	 ' ,SINTION EUGENIA, 

, BURZA MARIA, 	 în calitate de vânz ă tori a suprafetei 'de 0,1346 ha . arabil, pe bazainforma ţIllor cuprinse in oferta de vânzare au fost 

identifica ţ i urm ă torii preemptori:  

1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă  de vânzare a fost Inregistrat ă  
............... 	 . 	 . 	 .. 	 . 

Nume şi prenume persoan ă .fizică/Denumire persoan ă/persoane jiiridic ă/jC0dice, asoda ţii şi alte ; 

entit ăţ i fă ră  personalitate juridic ă, precum şi persoane juridice car-e nti se Inregistreaz ă  In 

registrul comerţului 
Nr. crt. Adresă  domIcillU/re şedinţă /sediu 

, 	 •, 

4. 

, 

IJudeţul (*)GALATI Registrul de evidentă  
Nr.98255/171 din 18.12.2018 (*) 

4. Statul româ~ffikat prin Agen ţ ia Domeniilor Statului 

.47/"IITIN 	; Seeretar, 

Intoemi ţ, 

Sef Birou Agricol 

lUnitatea administrativ - teritorial ă. (*)TECUCI 


