
OFERTA DE VÂNZARE TEREN 
r 	 , 

Subsim,tata ţ  _SL---S-R-  tĂ  	/ 0 	4---  CNP 	. . 	.... ...... , având qdresa de comunicare 1n localitatea . '. . ...,. .... . . . , 
, , bl. 	, sc, 	, et. 	, ap. 	, judeţu 	- 	, codul poştal 	 . , telefon 	 

Vândteren agricol situat 1n extravilan, 1n suprafa ţă" de. 	t°:( 	 
. 	 . 

de vânzare sunt următoarele. 	 

Specificare 

atepivind identificarea terenului 

Informaţii privind amplasamentul terenului 

Număr 	Număr de carte 
cadastral 	funciară  (**) 

/1/ 349 

Oraşul/ 
Comuna/ 
• Judeţul 

(*) 
Se com letează  de 
ătre vânzător, 

Verificat 
primărie- 

Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

LL 9 

CunQscândcă  falsulln declaraţii se pedepseşte conform Legil nr, 286/2009  art, 326 privind Codul penal, cu modific ările şi completările 
ulterioare, declar datele sunt reale, corecte ş i complete, 

yq,‘214-zărdi:/1"inputetr 	
V(i!ifj 	 .1ţ;'  

nunrele nrenumle în clar) 
Semnăttira .. 

/3•3. 2,- /7 Data'. 

MUNI-CIPIUL TECUCI 
PRIMĂRIE 
ţ-9 f8F- Nr,  

Zsua Pi turia  6)2-  	Antgt% 

Str. 

ha, la preţul de 	(*)() 	. lei  

L.S. 



Sef Birou Agricol Intocrnit 

al terenulul a c ărui ofertă  de vănzare a fost Inregistrat ă  2. Arendaş  

Irimiea Vasile- Cudalbi [Nutne şi prenume.arendaş  
:1Dornici1inlisedin1 

Nume i prenume persoan ă  fizică/Denuniire persoan ă/persoane jurldic ă/juridice, asociaţ il ş i alte entităţ i fără  • 

personalitate juridic ă, precum ş i persoane juridice care nu se inregistreaz ă  tn registrul comertului cit Adresă  domiciliuire şedinţăisediu 

Ntline Şi .prenume/dernitnire veciii 
•''' 	 ' 	 ' '' ''' 	• 	' 	 • 	 "' ''''  • 	 • 	 '' 	 '' 	  

1. Dobrea A. 
2, Dragan S. 

"atulut 

3. Proprietari veCini ai terenuhii a •C ărui ofertă  de vanzare - cump ărare a fost InregIstrată  

Secretar,  , 

 

i'udeţW OALATI 
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preemptetilor Inlvederea exercit ăril dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de vănzarein ordinea rangului de preferintă  
• Ca: minge a Iniegistrării ofertel de vanzare depttse de d-na Pislaru Ioana, domiciliata in Tecuci, 	 in calitate de vănzătoare, suprafata de 1,12 ha a.rabil 

,avan& nr, cadastral 111309, nr carte funciara 111309 pe baza informa ţ iilor cuprinse in oferta de v ănzare au fost identitica ţ i următorii preemptori: ' 

Cdprietari ai terenului a c ătui ofertă  de vănzare a fost Inregistrat ă  


