
OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

7-14 ILA .517-49 , CNP 
. . 	_ 	, bl. 	, sc 	 

OCCO:/.0.71 94 	_ , CNP 
,, ... 	. . , bl. 	; „ 	, sc 	 , et 

n&)  , CNP - 
nr.   , bl 	 , sc 

• 	. . 
;codul 

	, avănd adresa de comunicare în localitatea 
	 , judeţul/sectorul. . 	. 

g,1 rro( Vând teren agricol situat in extravilan, in suprafa ţă  de  U (C 	(ha), la preţul de  /9-5—(0  ° 	(1e1)2) 

,Condiţiiledevânzare sunt urm ătoarele: 

Date privind identificarea terenului 
, 

Siihqpmnatul/Subsemnata 
, str 	 nr. 
po ştal 	 , e-mail 	 

S ub semnati 1 /RuhRemnata 
, 

po ştal 	, e-mail 	 
Subsemnatul/Subsemnata 

. . . , str 
k;3,41,6 

codul 

	, având adresa de comunicare în localitatea 3N7t9',.4eGţK43, 
, et 	 , ap. . . . 	, judeţu1/sectorul.?0.0~,, codul 

	 avand adresa de comunicare in localitatea 
	 , et 	 , ap   , judeţul/sectorul~ 

poştal 	 , e-mail 	 

Specificare 

Se completează  de 
către vănzător 

Verificat 
primărie4) 

Oraşul/ Suprafaţa Comuna/ 
Judeţul 	(ha) 

(*) (*) 

Categoria 
de 	,••„,_

Us. folosinţă 	l../ -3)  
(* *) 

Număr 
cadastral 

(**) 

U/d2 

/•- 

T 

Număr 
tarla/lot 

(**) 

e/s 

Număr parcelă  
(**) 

Informaţii privind amplasamentul terenului 

Număr de carte 
funclară  

(**) 

r•— 



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

du.rji*4 e  p  

(numele şi,penime1e In clar)— 

Semnătura 	 L.S. 

Data 	 

NOTE: 

Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă  1n eazul in care sunt cunoscute informa ţiile. 

1) Se completează  cu denumirea formei de organizare, conform reglement ărilor legale, proprietar al terenului: societate comercial ă  (S.R.L., S.A., 
S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativ ă  de credit/societate cooperativ ă/cooperativă  agricol., •rup e 	• ean de interes economic/societate 
europeană/societate cooperativ ă  europeană  sueursală/persoană  fizică  autorizată/Intre irindere familia Intreprindere individual ă  etc. 

3) Se completează  categoria de folosinţă  a terentiritbr agricole situate ln extravilan roductive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele 
Viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, r adni ţele şi altele as menea, cele cu vegeta ţie forestieră, dacă  
nu fac parte din amenajamentele silvice, p ăşunile Impădurite, cele ocupate cu construc ţii şi instalaţii ag •zootehnice, amenaj ările piscicole ş i de 
1mbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricol ă, platformele şi spaţiile de depoz• are care servesc nevoilor produc ţiei 
agricole ş i terenurile neproductive care pot fl amenajate şi folosite pentru produc ţia agricolă . 
4) Se completează  eu "X" rubricile 1n care informa ţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, eviden ţele fiscale, evidenţele de stare 
civilă, altele asernenea. 

2) Se va completa 1n cifre şi litere. 



hdetul MGAL-AtI 
ltibitatea .ad.M.IU1Strati , teritorială  (*)TECUCI . 	 •  

.LISTA: 
breertiptonilof,Tn: .iieder0 exercitărli dreptului de preempţ iune asupra ofertei de vănzare în ordinea rangului de preferin ţă  urmare aînregitrii Ofer ţei de vânzare depu şe de...DANAILAJANA, 	 Loc. SF. Gheorghe, cucpsJ). (41\liTRu‘ COCOS IONEL, 
preernptori 

, 	 1n calltate ,  de vă nză toari a suprafetel de 0.65 HA, pe baza informatillor cupririseIn oferta de vănzare au foit identific ă tiurmă torii: 
: 
-1 CoPrOpiletarI;a1. ţerermIU1a C ă rui ofertă  de vâniare a fost1nregistrat ă  

..... .. 	 ..... 	 • • • 	 ••• • 

ume,ş1fprenume persoan ă  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, asociatii ş i alte enfiţă tt:fă 'ră  personalitate juridic ă , preCum ş i persoane juridice care nu se Inregistreaz ă  in i'egis*ţ rbr.C.Ornerţ tilui 

■ . 	 ........... 

2, Are.  ndaş :al ter`enultu ,a carui ofert ă  de Vănzare fostinregistrat ă  INume ş i pi.enurne arenda ş  
ISC. IAMANIS 2008 

IDomiciliul/sediul 

3. Proprietarlyecini ajterenului a c ă rui ofert ă  de vânzare - cdmpă rare a fost inregistrat ă  

ITECUCI  

Adresă  dornIciliu/reşedintă/şed 

......... 	 .... .. 	 • ...... 	 .... 

   

ii 	 N-BOGEAN P. S-CODREANU M-TECUCI 
V  DEZIDERATU C. -TECUCI  4. Statul rom ăn; reprezentat prin g ,ţ ia Domenillor Statului 

Primar, 

 

.. 	 ..... . 

      

Secretar, 

' 

Sef Birou Agricol 
Intocfnit, 

Registrul de evidentă  
Nr.19156/42. din .26.03.2019 (*) 


