
MUNICIPIUL TEUCl 
PRIMARIE 

N 	 gă  
Ziva_ una 	 Anu1.212. OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Subseţnnatul/Subsenmata 6/1-6'1?%'°44/.2/V CI9  H"-/  CNP 
, str.   nr 	• 	, bl. 	, se 	 
poştal,&Q.572,447.Q, , e-mail 	 

	

Subsemnatul/Subsemnata  6/1/ 	1-1413) ;9- -Scu  , CNP 
, str. ., 	 -nr,   , bl 	 , se. 

poştal . 	 • 	 

, 	- , având adresa de comunicare în 
, et 	•  , ap 	 , judetul/sectorul. 	codul 

având adresa de comunicare in localitatea, 	 C,/ 
, et. 	. , ap. 	, judetul/sectorul  Ş79/-"9-7/  , codul 

	

o 	Vând teren agricol situat Isn extravilan, 1n supraf ăţă  de. 	(ha), la preţul deo:?.C) Q. . (1ei)2) 0'0Vc? (LW 

Condiţiile de vânzare sunt urm ătoarele: 

Date privind identificarea terenului 

Specificare 

.,.._ 

Categoria 
de 

folosinţă3-) 
(**) 

iţiii 

Obs. 

- 

Informa ţii privind amplasamentul terenului 

Număr 
tarla/lot 

(**) 
Număr parcelă  

(** ) 

Oraşul/ 
Comuna/ 
Judeţul 

(*) 

- 

Suprafaţa 
(ha) 
(*) 

-
• 

Număr 	Număr de carte 
cadastral 	funciară  

(**) 	(**) 

Se completeaz ă  de 
eătre vânzător 
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/C- C,I) C-4 	 

X  
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i 
(D 	i //003,2, ii (00 3 

ţ'‹ 

/.//' 

.--\---- 

Sw 2,..q 
Verificat 
primărie4) 



Cunoseând e ă  falsul in deelaraţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009  art. 326 privind Codul penal, cu modific ările şi completările ulterioare, deelar e ă  datele sunt reale, corecte şi complete. 

WillZătOrliniptli~ 

6:17  gr.Q ..,, .ţi. eklY A 	o t4Plei 
(numele şi prenumele in clar) , 

Semnătura 	 L.S. 

Data2(1--  0-4° 2.°Ă1 
NOTE: 

▪Câmpurile notate eu (*) sunt obligatoriu de eompletat, 
- Câmpurile notate eu (**) se completeaz ă  în eazulin care sunt eunoscute informa ţiile. 

1) Se completează  eu 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,)/eooperativ ă  de eredit/soeletate eooperativ ă/cooperativă  agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate eooperativ ă  europeană  sueursală/persoană  fizleă  autorizatărintreprindere familial ă/intreprindere individuală  etc. 2) Se va completa în cifre şi litere, 
3) Se completează  categoria de folosin ţă 

 a terenurilor agricole situate In extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, planta ţiile de hamel şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, r ăsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegeta ţie forestieră, dacă  nu fae parte din amenajamentele silvice
, păşunile finpădurite, cele ocupate cu construc ţii şi instalaţii agrozootehnice, amenaj ările piscicole şi de l‘mbunătăţiri funciare, drumurile tehnologiee şi de exploatare agricol ă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor produc ţiei agricole şi terenurile neproductive eare pot fi amenajate şi folosite pentru produc ţia agricol ă . 4) Se coinpletează  eu "X" rubrielle In care informa ţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, eviden ţele fiscale, eviden ţele de stare civilă, altele asemenea. 


