
HR 56/2514. PO2Z

OFERTĂ DE VÂNZARE ȚEREN.
CROE&SC EN - CC WP a

e od 5 n CEON x (
Subsemnatul/Subsemnata! ES „IMN pd. — 42 Vând daresa ” de 'comynicare în: localitatea/2ufirty str (0Ciuirhiă.... nr.5 Cr... bl. dh SC, A et. Duis
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EDT EET NSE , Vând teren agricol situat în extravilan, în suprafață de by /MUZ (ba), reprezentând
cota parte surcomsussse , la prețul de () 2:72. (lei).

"Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului, v 2Condiţiile de vânzare?) sunt următoarele: dinecliWCdecl nete & .

3Se va completaîn cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului:

Informaţii privind amplasamentul terenului

[O | Suprafață _ |Număr E - ,

Specificare |Orașul/Comuna/Judeţul (ha) Număr |qe parte), UE Număr|Catega) de Observaţii
| , peA joadastral|n„< tarla/lot [parcelă folosință” ( )
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("Declar că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei
hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare:
DA LI NU 4
3)Se completează categoria de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2

din Legea fondului funciarnr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul

agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.
S)Cota-parte din suprafață se exprimă în fracţie şi în hectare.
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Varzător/Împuternicit,
„HMOCIBIAnl.ÎI(numele şi prenumele în clar)
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NOTE:
Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.


