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i ANEXA nr. 18:
i Formular pentru persoane fizice

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata ..:
Ă e CNP see rtanaenatee avanu adresa de

F comunișare n: localitatea va ea ei EgalIt001 E NOE CAE Bl DO DA A CAE MEI 733 Bă Bana ma maa tat ptpene urage au gsp i «

Str, (CTE NT, bei aeag Bl cause, SC, nica Et. cane, Ap. apa tera UI OETUI/SEECEEI 0) muză, LeaaaIN- codul paştal<amrsateszyazea siE" TRB] inana tel, n mpaneessu:.-, vândteren agricol situat în extravilan, în
î suprafaţă de..67,//£re:. (ha) la preţul de (*)..... feet .(lei)

Dare: Said Condiţiile de vânzare?) sunt următoarele:„aaaș Date privind identificarea terenului
Informaţii privind amplasamentul terenului -

S e
TI UI s ă

|
categoria de, folosinţă?) Zvia]Area Specificare [Oraşul/Comuna/Judeţul Supatat unit de carte AI paru eta) ;

(*) Obsegtaţii N |să (5)|be oa e) (aaazi,
letează 3 e 7, ;

, completează sar Pi " dpa _ a EP d , i»; de cățre dIILO (','/ce pr FI IE Aie vânzător. 7 : cd, ra E
Veriicat =primărie“), Xe. | Z | i ACunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 pfivind Codul penal, (cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecteşi complete.
venzstot/imputernicii, zi, Dica | 37

i Semnătura

L.S,
=); 3 oData aPotei

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
5) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
2) Se va completa în cifre şi litere.
5) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2
din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
+) Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile potfi comparate cu datele din Registrul agricol,
evidenţele fiscale, evidenţele de starecivilă, altele asemenea.


