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Infotmaţii privind amplasamentul terenulul ' 
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Numă  
cadaStrâl 

(**) •, 

Se completează  de Tec(j.  e  
către vânzător 

Număr parcelă  
(**) 

'43ţ/2 

Specificare Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

0 / 5-C) 	06--godS 

Oraşul/ 
Comuna/ 
Judeţul 

(*) 

Categoria 
•de 

folosinţăl) 
(**) 

Număr 
tarla/lt 

(*.*) 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMĂRIE 

Nr 
Ziva 	

Anul5 
OFERTA  DE>VÂNZARE TEREN 

Svbsemnata 75&. 71/52 	Vek 6-5e,t tt 	NP 	 
str.; 	 nr. . . . 	, bl. 	, sc. . 	 

, având adr ‘‘i le comunicate 1)?:localitatea 
• , et. . . , ap. . , jude ţul. ,2   /./ codul po ştal .Z°5 5.9cie1efon 

Vând teren agricol situat 1n extravilan, in suprafaţă 	. . . ha, la preţul de  j)(9°0  	lei 

Condiţiile de vânzare sunt următoarele - 

Date privind identificarea terenului 

Cunoscând că  falsul 1n declaraţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009 art. 326 privind Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare, declar că  datele sunt reale, corecte şi complete. 

Vânzăto 

• e 
 (numele prenumele 1n chrl 

Semnătura . 	 L.S. , 
Data  /, )-- ,52  — -20  



Nume ş i prenume arenda ş  

[Domiciliul/sediul 

Sef—Bou Agricol, 

Nume şi prenume persoan ă  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridică/juridice, 
asociaţii şi alte entităţi fără  personalitate juridic ă, precum şi persoane juridice care 
nu se Inregistreaz ă  1n registrul comerţului 

Nr. crt. Adresă  domiciliu/re şedin ţă /sediu 

2. Arenda ş  al terenului a c ă rui ofertă  de vânZare a fost Inregistrat ă  

3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rUi ofertă  de vânzare - cump ă rare a fost inregistrat ă  

4. Statul român, re rezentat priri Agen ţ ia Don niilor Statului 

rjaI Secretar, 

N — COTFAS OLGA 
S - BALAN SORIN 

Judeţul (*) GALATI Registrul de eviden ţă  
Nr.9654 /28/18.02.2019 (*) MUNICIPIUL TECUCI 

LISTA 
preemptorilor în vederea exercită rii dreptuiui de preempţiune asupra ofertei de vănzare în ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urmare a Inregistr ă rii ofertei de vânzare depuse de domnul Buturca Valeriu ,cu domiciliul in Tecuci , 	 jud. Galati, in 
calitate de vânz ă tor, pe baza inforrna ţ illor cu!prinse In oferta de -vânzare au fost identifica ţ i urrnă torii preemptor(: pentru suprafata de 0;50 ha ,teren arabil, 
tarla 91/2,parcela 438/2/45,nr. Cadastral-10S503,nr. Carte funciara -105503 
1. Coproprietari  ai terenului a c ă rui ofertă  de vânzare a fost isnregistrat ă  


