
.Îă

.,avândadresadecomunicareîn:localitatea....6.f.4?.*....„§tr..fşcri.€...nr...g?..,bi.ţE4/:.,sc...Z...

„ oL ...2...., ap..._Zg ..... judetul/sectorul   . .  .4I?a€# ........, codH poştal ................ e-maii  .......

-      Formularpentrupersoanefizice      -

OFERTA  I)EVÂNZARE.TEREN     ,

Subsemnatui/subsemnatai),./.yfz#-f}*P94 . f'Czr4   r?~FC;.,   cNp...

............ '  tel.  ;  ......--...-.

Subsemnatul/Subsemnata2),............. CN

.,avândadresadecon"nicareÎn:localitatea.........==...........str...„.:=...........nr......:::=,bl.....:=.,sc.....=..

„ et. .=.... „ ap„ ......î=.., judetwsectoii.l codul poştal ..... î .......... e-mail . . .Ţ....
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vând  teren  agricol  situat În  extravilan,  În  suprafafi  de  .%.+P.e9 (ha),  la  preţul  de

(lei)3)

Condiqile de vânzare sunt umiătoarele:

Date privind idenfficarea terenuiu '

Specificam

lnformaţii privind smplasamentul tereoulul

Categoria defo,osinţă«)(-)

Obs.
OmşwComuna/Judeţu'r)

Supmtip Număr NumăT de cab Nl]măr Număr

(ha) adastml funchTă taTflot parc®'ă

(') r) (1 r) r)

e completează de căde vânzătoT

erificat primăriee)

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte confom Legii nr. 286/2009 prMnd Codul penal, ou modificările şi

completările ulterioare, dec]ar că datele sunt reale, corecte şi complete

''v" ~va%H4bg##;OOSL
(numele şl pTenumele în clar)

Semnăt ` ` ` ` ` ` ` `` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

r>8ku!.9.:.9.ş...„2.9.3.O

Vânzătonfimputemicft,

(numele şl pmnumele În clar)

Semnătura.........................



iudeAţuJz;!;.'~

Unitatea administrat|v-terit,orială (.)
0 F+

Regiştrul de evidenţă

Nr.........3........din /0, o8 _ ?0 2® (.)

LISTA

preemptori]orînvedereaexercităridreptuluidepreemi)ţi.utLeasupraoferteidevânzare
În ordinea rangului de preferinţă

/v„- #    fr,'P_

baza informatiilor cuprinse În oferta de vânzare au fost identificati `irmătorii preempton:
Chumarea^mreristrăriiofmeidevânzaredepused

calitate de vânzător,

1.  Coproprietari  ai  terenului  a cărui  ofertă de vânzare  a  fost Înregistrată

Nr.crt.
Nume  şi  prenme  persoană  fizică/ Denuinire persoană/

Adresa domiciliu/reşedinţă/sediupersoane juridică/juridice,  asociaţii  şi  alte  entităţi  fără
personalitate juidică,  precum Şi persoane juidice care

nu  se  îmegistrează ^in regismil  comerţului

1.

2.

3.

4.

5.

2. A].endaş al  terenului a cărui ofertă de vânzare  a fost  ÎnregistTată

Nume  şi  prenume  arendaş

Domiciliul/sediul

3.  Proprietari vecini  ai  terenului  a  cărui  ofertă de vânzare-cumpărare  a  fost Înregistrată

Nume şi prenme/denumirevecm
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NOTĂ:
Câmpurile  notate  cu (*)  sunt obligatoriu  de completat.


