
ML: 53/25, //. co
OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subscrisa”), TERRA VIVA S.R.L., CIF/CUI 14606962, având adresa de comunicare în localitatea BALS, str. NICOLAE
BALCESCU nr. 162, Biroul nr.1, parter, judeţul/sectorul . OLT, codul poştal .......... „e-mail... .... ,„

Vând
teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.1400 (ha), reprezentând cota-parte .......... la preţul de
(*) 1559.91 (lei), prin IONESCU CLAUDIU-IONUT, în calitate de IMPUTERNICIT, CNP : cu
domiciliul MUN.CRAIOVA, BLD.NICOLAE TITULESCU, NR.90, BL.27, SC.1, AP.1, JUD.DOU

Condiţiile de vânzare?) sunt următoarele: OMIECINCISUTECINCIZCISINOUALEISINOUAZECISIUNUBANI
2 Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

[nformații privind amplasamentul terenului

Specificare  [Oraşul/ Puprafață (ha) INumăr La de
|Număr |Număr categoriade Observaţii

Comuna/ [Suprafața |Cotă- |vadastral funciară  |farla/lot [parcelă folosință” (**)
udeţul (*) orală (5 n ee” totală (*) lparte?) (Ex)

Se j
ora stoază BALS [0.1400 51174 [51174 7 40 ARABIL (ee către
|Vânzător. | z
|Verificat 1

rimărie“) bd Y N = > Mal
Ăîl Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conformart. 2 din( Leg"fondului funciar nr. 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.
SI Cota-parte din suprafaţă se exprimă în fracţie şi în hectare.

(*) Declar că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei hotărâri
judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare:

DA NU

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.

|Vânzător/Imputernicit,
IONESCU CLAUDIU-IONUT
(numele şi pfenumele în clar)
Semnă' " A

Data.......... —

NOTE:

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.


