
MUNICEPILIL TECUCI 
PRIMA:RIE 

Ziva 	 Anul 
	

41x, 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnatul/Subsemnata  e)-(1‘11A-i ,;(.  4.47,ve>9 	, CNP 	, 	, având adresa de comunicare in localitatea,  76C-Ăie-i  _ 
, str, 	. 	 nr 	, bl 	 , sc 	 , et 	- 	, ap 	- 	, judeţul/sectorul 	IX.-11Ărl  , codul Po ştal 	 , e-mail 	 '? 	/ 

, Subsemnatul/Subsemriata Ol; 0:io .4/ V., 4 	, CNP 	 - - 	, având adresa de comunicare in loca1i4a7  7--P-I, 	Ct . . . , sti •S .L.U: 	 • • , bl, 	, 	̂ .- , sc 	-- , et 	— 	, ap 	 , judeţul/sectorul ,, 	.. 2 . , codul poştal 	 , e-mail 	 , 

Vând teren agricol situat în extravilan, in suprafa ţă  de  164  (ha), la pre ţul de  42)53   (1ei)2) 

Condi ţfile de vânzare sunt următoarele: 

Date privind identificarea terenului 

04;;;», 
42.4ke ze; 

Specificare 
Oraşul/ 

Comuna/ 
Judeţul 

(*) 
:Se completează  de 
Icătre vânzător 

Verificat 
iprimărie4) 

- 
--ge 1 	t(e..i$  

. 	. 

Informaţii 
[ Suprafaţa 

(ha) 
(*) 

privind amplasamentul 
1 

terenului 

Număr de carte 
funciară  

(**) 

- 
- 
Număr parcelă  

(**) 

_... 

Categoria 1 
de 

	

fo1osinţă3-) 	Obs I 
(**) 

	

„......_ 	..,.........„ 

Număr 
cadastral 

(**) 

I 
i 

Număr 
tarla/lot  

(**) 

............ ..... .. 

yz., 

557?-6 ki02./?. 	‘ 



Cunoscând că  falsul 1n declara ţii 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. 

Vânzător/i 
~eA --  

(numele -; 4-n96ume1e In clar) 

Semnătda 	 L.S. 

Data 	 

NOTE: 

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă  in cazul 1n 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 ălcooperativă  agricolă/grup european de interes economic/societate 
europeanăisocietate cooperativ ă  europeană  sucursală/persoană  fizică  autorizat ă/Intreprindere familial ă/Intreprindere individual ă  etc. 
2) Se va completain cifre şi litere. 
3) Se completeaz ă  categoria de folosinţă  a terenurilor agricole situate 1n extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele 
viticole, pomicole, plantaţille de hamei şi duzi, păşunile, fânetele, serele, solarele, r ăsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegeta ţie forestieră.", dacă  nu fac parte din amenajamentele silvice, p ă.şunile Impădurite, cele ocupate cu construc ţii şi instalaţii agrozootehnice, amenaj ările piscicole ş i de Imbunătăţiri funciare, drumurile telmologice şi de exploatare agricolk platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor productiei 
agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru produc ţia agricolă . 
4) Se completeaz ă. cu  "X" rubricile 1n care informa ţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, eviden ţele fiscale, eviden ţele de stare altele asemenea. 



_ 
(Jude ţul (*) 	GALATI 

IRegistrul de eviden ţă  MUNICIPIUL 	TECUCI 	
--------INr.2674-7/4-7/25.04.2019 	

(*) 
LISTA 

preemptorilor in vederea exercit ă rii dreptului de preempţ iune asupra ofertei de vânzare In ordinea 
rangului de preferin ţă  

Ca urmare a inregistră rii ofertei de 
vânzare depuse de domnii Chlhaia Rodica si Chirila Livia 

in calitate de vânz ă tori, pe baza informa ţ iiior cuprinse in 

oferta de vânzare au fost identifica ţ i urmă
torii preemptori: pentru suprafata de 0.1060 ha teren arabil. 1. Coproprietari ai terenului a c ă rui oferlă  de vănzare a fost inrepktr›f 

, ..,..._______r....... 

, 
1 r

2. Arenda ş  al terenulul a că rui ofertă  de vânzare a fost înregistrat ă  Nume şi prenume arenda ş  
11.1 CRISAN CLAUDIU PAVEL ...._______ ...,„ ...,.._ Domiciliul/sediul 

COM. NICORESTI  3. Proprietari vecini ai terenului a c ă rui ofertă  de vânzare - cump ă rare a fost inregistrat ă- -------- 	------------ 
i CHIHAIA RODICA SI CHIRILA LIVIA-VEST 

CLINICA TRANSILVANIA -NORD _ 4. Statul român, reprezentat prin A: - 10 4  ". Zvr.4-4 - niilor Statului .,.., . 'Aiv/.. Primar, 

Secretar, 

- 
2 

Sef Birou Agricol, 

Întocmit, 


