
MUNIICIPIUL TECUCI 
PRIMĂRIE 

(■ir 	  

A.oul 	 OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnata /1-1(79 	/(9,   &01-1'04  , CNP , avăndresa de comunicare in localitatea 	 ■ 

str  - 	-   nr.  	bl 	 , sc 	 et. 	, ap. 	, judeţul 	M)dul poştal 	telefon 	 

Vănd teren agricol situat îri extravilan, in suprafa ţă  de. 	. ha, la pre ţul de 	 1ei(2 	€1 

, Conchţiile de vănzare sunt următoarele‘ 	  

• 
Date privind identificarea terenului 

Specificare 	• 

1 

Informaţii privind amplasamentul  terenului 
Cateeoria 

de 
.r.„, 	• ,3, wi osin ţa,-; 

(**) 

/ 

Obs. 

j 

Oraşul/ 
Comuna/ 

(*) 
Jude ţul 

,, 	i  1 

Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

Număr 
cadastral 

(**) 

- 

Număr de carte 
funciară  

(**) 

i 
. 

Număr 
tarla/lot 

(**) 

Număr parcelă  
(**) 

Se completează  de 

. 	, 
: ,--, ,./..) 	/...-- _ 

Verificat 
primărie4) 

' Cundscărid că  falsul in declaraţli se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 
tilterioare, deelar c ă  datele sunt reale, corecte şi complete. 

,VânzătAr/". 
/v/',  A4-77.4  

; (nurnele şi prenurriel 	- r) 
SernnătUra . 	. . 	 L.S. 

Data T-o€7,(?,,gt7 

art. 326 privind Codul penal, cu modific ările şi completările 



Judeţul GALATI 	 Registrul de evidenţă  -. lUnItatea  administrativ - teritorial ă  TECUCI 	 Nr 25463/46/18.04.2019  _ 
LI$TA 
preemptortlor 1n vederea exercit ării dreptului de preemptiune asupra ofertei de v ănzare 1n ordinea rangului de preferin ţă  Ca urmare a Inregistr ării ofertei de vânzare depuse d-na Andreiu Rodica, domiciliata in Tecuci, 	 , 1n calitate de vânzător, pentru suprafata de 0,50 ha teren arabil , situat in T 29, P 1 10/3 1 , nr. cadastral 111428 , nr, carte funclara 111428 pe baza infortna ţfilor cuprinse in oferta de vânzare au fost identificati urm ătorii preemptori: 

1, Coproprietari ai terenului a c ărui ofertă  de vânzare a fostinregistrat ă  

Nume ş i prenume persoană  fizică/Denumire persoan ă/persoane juridic ă/juridice, asociaţii ş i alte entit ăţi fără  Nr, crt, 
ii personalitate juridic ă, precum şi persoane juridice care nu se Inregistreaz ă  1n registrul comer ţului 	 Adres ă  domiclu/re şedinţăisediu  

1, 

	, 	 _ 
2, Arenda ş  al terenului a c ărui ofertă  de vânzare a fost hiregistrat ă  

iNume ş i prenume arenda ş 	 Pirvu Georgel 
Domiciliullsediul 	 Tecuci, str. 1 Decembrie 1918•  

3. Proprietari vecini ai terenului a c ărui ofertă  de vânzare cumpărare a fost Inregistrat ă  

Nume ş i prenume/denumire vecin 1. Stoica Ion 
2. Leoca Constantin 

4. Statul român, reprezentat prin Agen ţia Domeniilor Statului 

Primar, 	
Secretar,  , 

Intocmit 	
Sef Jirnii  

( 


