
OFERTA  DE VÂNZARE 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMĂRIE 

Nr 	  

Zitia 	 Anul 

— 

Subsemnata   	.t 
str. . .   nr 	, , bl 	 s 	 , et. 	, ap 	,judeţul. ~1.ş'‘t , codul poştal 24)Q6- 0,. telefon 	 

Vând teren agricol situat în extraÂlan, 1n suprafa ţă  de. 6.7  j 30   ha, la preţul de29, 00D 
	

ic&9_4(_; /77); 12,k;) 
Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarel4 	 

Date privind identificarea terenului 

	, având adresţ  de comunicare in localitatea 	Y. 

Oraşul/ 
Comuna/ 
Judeţul 

(*)  

Număr 
tarla/lot 

(**) 

1 

Specificare 

iSe completează  de 
i către vânzător 

iVerificat 
iprimărie4) 

Informaţii privind amplasamentul terenului 

1Suprafaţa 
. 	(ha). 

(*) 

Categoria 

Număr parcel'ă  
(**) 	(**) 

:folosin ţăl 
de 

3 	Obs. 

( 

Cunoscând că  falsul In declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009  art. 326 privind. Codul penal, cu modific ările i completările 
ulterioare, declar c ă  datele sunt reale, corete şi complete. 

Vânzătord t, 	; 

(numele şi pren ele In clar) 
Semnătura . 	 ..... 

20 / 



Nume şi prenume persoană  faică/Dentimire prsoară/persoane juriclic ă/jUridice, asociatii ş i alte entit ăti Pără  
personalitate juridică, prectim şi persoan6 juriclice care nu se Inregistreaz ă  1n registrul comerţului 

Nr. crt. 

- 

!Judelid•GALAT1 	 Registrul de evidentă  
Otatea a.dministrativ - teritorial ă  TECUCI 

	
Nr. 13415/33/05.03.2019 

PreemPtorilor 1n vederea exereitării dreptului de preeOp ţiune asupra ofertel de vânzare 1n ordinea raneului de preferin ţă  
3  qa uniare a Inregistrăr" ofertei de van' zare depuse d-na1C..a1draru Stefana, doMiciliata in Tecuci, 	 , 1n calitate de vănzător, pentru suprafata de 0,30 ha teren arabil , situat T 149, P179/1/1 , nr. cadastral 107222 , nr. carte funcia ţ.a 10 222 pe'haza informatiiIor cuprin.se 1n oterta cte v ănzare au fost identificati urm ătorii preemptori: 

 

ai terenulni a cănil ofertă  de vânzare a fos4 Inre strată  

 

    

    

Adresă  domiciliu/re şedintăisediu 

2. Ar.  enckş  al terenului a c ărui ofertă  de vănzar.  e a fost Inre 

• • • 	 ... 	 . 	 ..... 	 ... .......... 	 .. 	 . 	 . 	 .^^.^ 

istrală  

Nimie Si prenume arenda ş  

3. Proprietari vecini ai terenului a c ărui ofertă  de vănzare - cump ărare a fost inregistrat ă  
.. 

Nume ş i prenume/denumire vecin 

  

 

• AR1ON M. 
. 2. AR1ON S. 

    

4. Statul romăn, reprezentat prin AgentlaDomenillor Statului 

Secreta
i
r,  , 

:Infocrnit Sef Birou Agricbl 


