
OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

•SUbSeMrlata 	
1 rJ 
	

«1111'w 

Str. nr 

,N;Aţkr 	, CNP . 	, având adresa de comunicare în localitatea 	 
bl 	 sc 	'7et. 	ap. 	 G I  , codul poştal Q392 , telefon 	 

vând'teren .agricol sitUat In extra.vilan,M suprafa ţă  de. 	.. ha, la preţul de 

Condiţille de vânzare.sunt următoarele. 	 

hate privind identificarea terenului 

3 J50 	( Lş%4-1-1' 

Informaţii privind amplasamentul terenului 

Specificare 

e completează  de 
Către vânzăfor 
Verificat 

.. 4 prirnarie-) 

• Ora.sul/ 
Comuna/ 
Jucleţul 

(*) 

Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

Nurnăr 	Număr de carte 
cadastral 	funciară  

(**) 	 (**) 

kWG 

Număr 1 
tarla/lot 	Număr Parcel ă  

(**) 	j 	
(**) 

Categoria 
de 

fo1osinţă3-) 
(**) 

Obs. 

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

(numele i prenu1e în Clar) 

Ql i&;019.  

L.S. 



2. 

2. Arendaş  al terenului a c ărui ofertă  de vânzare a fost1nregistrată  
..... n 	 ....... 	 • 	 n  

INume şi prenume arenda ş  
Dotnicinullsediul 

COMPPiL SA-TECUCI, STR. CUZA VODA, NR. 24 

Nume ş i prenume persoan ă  fizică/Denutnire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, asociaţii ş i alte entit ăţ i Pară  
personalitate juridic ă, precum ş i persoane juridice care nu se inregistreaz ă  1n registrul comer ţului 

Nr, crt, 

I 	1. 

Adresă  domiciliu/re şedinţă/secliu, 

     

Judeţul GALATI 

  

Registrul de evidenţă  
Nr.17482/37/ 20.03. 2019 [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 aînregistrării ofertei de vânzare depuse de d-na Munteanu Dorina, domiciliata in 	 , 1n calitate de vânzătoare, suprafata de 0,2567 ha arabil ,avand 
nr, cadastral 103264, nr. carte funciara 103264 pe baza informa ţii1or cuprinse In oferta de vânzare au fost identifica ţ i următorii preemptori: 

1. Coproprietari ai terenului a c ărui ofertă  de vanzare a fost Inregistrat ă  

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

Nume şi prenume/denumire vecin 1. MITROFAN IONEL 
2. ARGHIRE CONSTANTIN 

4. Statul roman, reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului 

Primar Secretar,  , 

Intocmit Sef Birou Agri,col 



OFERTA DE VÂNZARE TEREN 22, 
subseinnata 	 r~L,  , CNP  	, având adresa de comunicare în localitatea  	. . , 

	

nr 	, bl 	 , sc 	 et. 	 judeţul. 	, codul postal 	21 • , telefon 	 

c) 951d vând'teren agricol situat ln extravilan, 1n snprafaţă  de, . !.. ....... ha, la pre ţul de. . /.4‘ . c* 	lei . ( 

Condiţiile de vânzare sunt următoarele. 	 

ate privind identificarea terenului 

str. . 

Informaţli privind amplasamentul terenului 
Categoria 

de 
Număr Parcel ă  ifolosinţă-) Obs.  

Snprafaţa 	Număr • Număr de carte ! 
(ha) 	cadastral 	funciară• 
(*) 	(**) 	(**) 

1 

Număr 
tarla/lot 

(**) 

, Cunoscând:c ă  falsulln declaraţii se pedepse şte conform Legii 	nr. 286/2009  art. 326 privind Codul penal, cu modific ările şi completările 
UlteriOare, deelar că . datele sunt reale, corecte şi complete. 

• .t 

1(.001 ăţOrif~ ţ  

. (trUrnele*.irenurnele n c 
Semratura... L.S 

o  Zof9  Ijata . . . 

$e cornpletează  de 
dătre vânzăfor 

Specificare 
•Oraşul/ 
Comuna/ 
Jud.eţul 

(*) 

' Ţerificat 
primărie4) 



Nume ş i prenume persoană  fizică'/Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, asocia ţ ii ş i alte entit ăţ i fără  
personalitate juridic ă, precum ş i persoane juridice care nu se Inregistreaz ă  1n registrul comer ţului 

Nr. crt, Adresă  domiciliu/re şedinţă/sediu 

COMPPIL SA-TECUCI, STR, CUZA VODA, NR. 24 

Nutne ş i prenume/denumire vecin 

    

iJudeţul GALATI 

Unitatea administrativ - teritorial ă  TECUCI 
IRegistrul de eviden ţă  
1Nr.17484/38/ 20.03. 2019 

LISTA  
preemptorilor 1n vederea exercit ăril dreptului de preemp ţiune asupra ofertei de v ănzare in ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urmare a Inregistr ării ofertei de •vânzare depuse de d-na Munteanu Dorina, domiciliata in 	 , in calitate de vânz ătoare, suprafata de 0,9518 ha arabil ,avand 
nr. cadastral 111369, nr. carte funciara 111369 pe baza informa ţiilor cuprinse fn oferta de vanzare au fost identIfica ţi urmâtorii preemptori: 

1. Coproprietari ai terenului a c ărui ofertă  de vânzare a fost tnregistrat ă  

2. Arendaş  al terenului a c ărui ofertă  de vânzare a fost Inregistrat ă  

- 
1Nume ş i prenume arendaş  
1Domiciliul/sediul 

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

4. Statul român, reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului 

Primar, 	 Secretar,  , 

Intocmit 
_ Sef Birou Agricol 



Informaţli privind amplasamentul terenului 

Specificare 

$e comi)letează;de 
Către vânzătOr 
Verificat 
primărie) 

Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

Ot  

• Număr 
cadastral 

(**) 

fW3,7,0 

Nurnăr de carte 	Număr 
funciară 	tarla/lot 

(**) 	•(**) 

Categoria 
de 

fo1osinţă3) 
(**) 

Număr parcel ă  
(**) 

Obs. 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

• Subsemnata  	
, CNP    	, având adresa de comunicare localitatea 	7t—CL/9  

str. . • 
	bl 	 sc 	 , et 	ap 	, judeţul  Q19` ,9-p'  , codul po ştal d)053 ,0D  , telefon 	

• • • , 

vând teren agricol situat 1n extravilan, 1n suprafa ţă  de. 	ha, la pre ţul de 	 lei 

Condiţlile de vânzare sunt urm ătoarele‘ 	 

bate privind identificarea terenului 

Cunoscâ'nd că  falsul 1n declaraţil se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009  art. 326 privind Codul penal, cu modific ările şi completările ulterioare, declar•c ă  datele sunt reale, corecte şi complete. 

tt-ânzătbrth~tioit, 
NP~ kt'S.P 

(numele şi prenumeLAn clar) 
Semnătura L.S. 

Data . 

 

 



iNume ş i prenume arenda ş  
IDomicinullsediul 

COMPPICSA-TEWC1,-8-TR:CUZA VODA, NR. 24 

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

rNume ş i prenu'rneidenumire vecin 	 1. POPA CHIRACA 
2. MITROFAN C. 

4. Statul român, reprezentat prin Agen ţia DoMeniilor Statului 

Primar, Secretar,  , 

Intocmit Sef Birou Aaricol 

Judeţul GALATI 

Unitatea administrativ - teritorial ă  TECUCI 

LISTA 
preemptorilor in vederea exercit ărţi dreptului de preemptiune asupra ofertei de vânzare In ordinea rangului de preferin ţă  

Ca urrnare a ihregistr ării ofertei de vânzare depuse de d-na Munteanu Dorina, domiciliata in Tecuci, 	 , in calitate de vânzătoare, suprafata de 0,6972 ha arabil ,avand 
nr, cadastral 111370, nr. carte funciara 111370 pe baza informa ţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost idenFifica ţi următor11 preemptori: 

1. Coproprietari ai terenului a c ărui ofertă  de vânzare a fost inregistrat ă  

Adresă  domicilitdre şedinţă/sediU 
1•••••• 

Nr. crt. 

1.  
2. 

2. Arendaş  al terenului a c ărui ofertă  de vanzare a fost inregistrat ă  

Registrul de evidenţă  
Nr.17486/39/ 20.03.2019 

Nume ş i prenume persoană  fizică/DenuMire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, asociaţii ş i alte entităţi fără  
personalitate juridic ă, precum ş i persoane juridice care nu se inregistreaz ă  1n registrul comerţului 


