
str.., 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMĂRIE 

Nr W/7  
Ziva23 Luna  (71 	•Anul 

Subsemnata 	 

OFERTA DENÂNZARE TEREN 

, CNI), . •, având adresa de comunicare "in localitatea  	 nr   . , bl. 	, sc, 	. . , J.,. 	, ap. ,  . , judeţul.C.,--;",'k;Ş:7J. . , codul po ştal 	 , telefon , 

:
Vând teren agricol situat in extravilan, in suprafa ţă  deP/. ..,. 	, . ha,' la pre ţul de.Z3  .5-‘)£2  lei 4/04,, ,,' 'ci;-,./şr--/-`,,,2,  ,..,.; • • • 	, 

p 41,v 

Condiţiile de vânzare sunt următoarele' 

Date privind identificarea terenului 
, 

; 

Informaţii privindsmplasamentul terenului 

Specificare 

Se completează  de 
către vânzător 

Verificat -- 
primărie4) 

' Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

7378 

Număt 
cadastral 

(**) 

Nurhăr de carte 
funciară  

(**) 

2_. 

Categoria 
de 

fo1osinţă3) J Obs.  
(**) 

105-i7  

Cunoscând că  falsul in declaraţii se peclepse şte conform Legii nr. 286/2009 art. 326 privind Codul penal, cu modific ările şj completăfile ulterioare, declar c ă  datele sunt rea1e, coreete şi complete. 

gginz(ţ'duflimputernicit, 

(numele_ şi prenumele in clar) 
Semnătufa 
	

L.S. 

Data 2- -, o/.2-a/y.  



Judeţul (*) 	GALATI Regisdbl de eviden ţă  
Nr. 4417120/23.01.2019 MUNICIPIUL 	TECUCI 

LISTA 

Adres ă  domiciliu/re şedinţăisediu 

preemptorilor In vederea exercită rii dreptului cşe preempţ iune asupra okrtei de vâniare in ordinea rangului ce preferin ţă  
Ca urmare a Tnregistr ă rii ofertei de vânzare depuse de ci-nul,lonita Dan rCalkate cfp'vânz ător,,pe.baza infor a ţiilor cuprinseln oferta de vânzare au fost 

identifica ţ i urm ă torii preemptori: pentru suprafata de 0.7378 ha arabil, 
1. Coproprietari ai terenului a c ă rui ofert ă  de vânzare a fost inregistrat ă  

Nume ş i prenume persoan ă  fizioă/Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, 
asociaţii şi alte entităţi fără  personalitate juridică, preCum- şi p&soane juridice care 
nu se InregiStreaz ă  fn registrul comerţului ş ; 

Nr. crt. 

1. 

2. Arenda ş  al terenului a c ă rui ofert ă  de vânzare â fost Inregistrat ă  
Nume ş i prenume arenda ş  

Domiciliul/sediul 

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofert ă  d vânzare - cump ă rare a fas ţ (inregistra ţă  

. .E-STOIAN 
V-MANOLACHE 

4. Statul român, reprezentat prin Agen ţ i 

Primar, 

e 

Sef Birou Agricol, Tntcl?cmit, 


