
, 

OFERTA DE 'YANZARE TEREN 

Subşemi:tn . 	114(.41-cet4t.L.  
str 	 

1„ CNP , 
sc, 	. , 

•- 	A's 

	, avănd 
p. 	, judeţul ... 

ha,:Ja pre ţul de 

13 bl., 

tti flrafaţă  de„ . 

Condiţiire de vănzare sunt 

Date privind identificarea terenului 
.......... '• 

,Informaţii privind ăinpl,asamentul terenului 
i 

Număr3.- 	Nurriăr de crte i cadastrat: funciar ă  1 , 
il 

Numar 
tarlanot 

(tc.) 

Categoia 
de 

folosin ăr) 
(**) 

Specifiare 
...• ............. `• 

.„ . 
Număr parcelă  

(**) 

Verificat 3 

primărie4) 

. 1: 
Cunosc'drid că  sul se 

, ulterioare, declar cdâteIe sutrâiere 
! 

form Le•gii nr. 2 .86/2609 art. 326 privind Codul penal, cu modific ările şi completările lete. 
pseşte 
te şi Co 

dresa.4_de comumcare m 	 Akom 
codul po ştal 	 ' 	 , telef n 

0,01 	lei 

Vânzător/bpputernicL 	. 
	 • ,  I (1J OC1, V a 

(numele :şi prenUmele in clar) 
Semnă.tura 	. . ... 

Data 

   

   



Primar, ; 

secre.ţar, 

I ntocm it, 
Sef Birou Agricoi, 

. 	, 	. 

jii (*) 	GALATI 

IMUNICIPIUL 

LISTA 

egistr'..Ide evidenţă  
329/17/17.01.2019 

preemptorilor 1n vederea exercit ării dreptului de preemp ţiune asupra ofirtei i4'f ,vă ri4are in ordinea rangului de preferin ţă  Ca urmare a inregistr ă ril ofertei de yânzare depuse de doamna Hutanu4mand:1a49 domiciliul in loc. Piatra Neamt,, 
"5 

,jud. Neamt, în calitate.de  vânză toare, pe baza informa ţ iilor cdPridş.e:in Orta!de vânzare au fost identifica ţ i urm ă torii preemptori: pentru suprafata de 0,50 ha ,teren arabi ţ tarla'133,parcela 68/63,nr. Cadastral -110601,nrgar4flincffira -110501 
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofertă  de vânzare a fost Inregistrat ă  

t. 

Nume si prenume persoan ă  fizică/Denumire persoană/persoan'e.,jupdică/jurfdice, 
asociaţii si ake entităţi fără  personalitate juridică, precuritsi Dersoafie juridice care 
nu se înregistreaz ă  fn registrtd comertglui 

, 

Adresă  I domiciliu/re şedinţă isediu 

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofertâ" de vânzare - cump ă rarela foInr rstr4i9" 

UDRIS RARINCA . 
GOSU ALEXANDRU 

TASCA VASILE • 

TECUCI),STR. BOBALNA NR:13 

4. Statul român, reprezentat priPi Agen ţ ia DoMeniilor Statului 

Nr. crt. 

2. Arenda ş  al terenului a că rui ofert ă  de vânzare a fost îqregistrat ă  
Nume ş i prenume arenda ş  
Domiciliul/sediul 

(*) 


