
MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMĂRIE 

Nr 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 
	 unq 

Subsemnatagţ    CNI- - 	 	, având adresa de comunicare in localitatea  	, 
str. 	 , bl 	 , sc 	 , et. 	ap. , , judeţul. 	. . , codul poştal 5).15‘ 	, telefon . . 

• 
vând teren agricol situat in extravilan, 1n suprafa ţă 	.... ha, la preţul de. 40  €4,  4v% 	lei  

Condi ţiile de vânzare sunt urm ătoarele . 	 

Date privind identificarea terenului 

Cunoscând că  falsulln d.eclara-ţii e pedepse şte conform Legii nr, 286/2009 art. 326 privind Codul penal, cu modific ările si completările 

ulterioare, d.eclar c ă  datele sunt reale, corecte şi complete. 

Vânz ător/imputerniciţ, 
e  

(numele şi prenumele 1n clar) 
Semnătura 	 L.S. 

Data 	A'3  • ". 2--Ok 1  



IJuagui jLL1I 	 Registrul de evidenţă  
	Nr.17324 /36 /19.03.2018 Unitatea administrativ - teritorial ă  TECUCI 

LISTA 
preemptorilor 1n vederea exercit ării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare 1n ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urmare a inregistr ării ofertei de v ănzare depuse de dl, Mirza Vasilica Cristinel, domiciliat in Tecuci, 	 in calitate de vanz ător, pentru suprafata de 0,6885 
ha arabil 	cadastral 110200, pe baza informa ţiilor cuprinse in oferta de vănzare au fost identifIcaţi următorii preemptori: 

1. Coproprietari ai terenului a cărui ofertă  de vănzare a fost Inregistrat ă  

7  

Nume ş i prenume persoană  flzică/Denumire persoană/persoane juridică/juridice, asociaţii ş i alte entit ăţi fără  Nr, crt, 	 Adresă  domiciliu/re şedinţă/sediu 1 	 personalitate juridică, precum ş i persoane juridice care nu se Inregistreaz ă  1n registrul comerţului 

	 Irn -

_ 	_ 
[ 	1. 

r- 2.  

2. Arendaş  al terenului a cărui ofertă  de vănzare a fost Inregistrat ă  

Nume şi prenume arendaş  
Domiciliul/sediul 

1.SAVASTRE NECULAI-COM, COROD, STR. ZAMBILELOR, NR. 8 
2. OPREA LUMINITA-TECUCI 

4. Statul român, reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului 

Primar, 	 - 
	

Secretar,  , 

Intocmit 	 Sef Birou Agricol 


