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OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Der ra), /

Subsemnatul/Subsempata(/PS7E70, SIFI NP L cavaseeacaneenaesseseesp - Bvând adresa de
comunicare în: localitatea AUR „aaa „ste, „(274421CPar,E bl. mau „SC. uuuucuee „et. unui ,
FI aceea , judeţul/sectorul ....40.4, iunea „ codul poştal30 e-Mail„eee enaea „tel.
nene enaenee nene si subsemnatul/subsemnata!) .....e eee eneeneenty CNP eneeneeneeseerncenees:, AVând adresa de
comunicare în: localitatea .........beeee. ST, ee ennneeeeeceeee NT. csssnanee bl. eee „SC. csceeuuee „Et. cununi ,
De sarevannea , juslelul/secteriul, scvorrneaear , codul poştal sacecccane ; e-mail _..paie , tel,

A . , A , A a 7 )-70 5 AET3 , vând teren agricol şituat în extravilan, în suprafaţă de &4(44.4.2. (ha), reprezentând
cota parte ........eeeee. „la preţul de x042.(2. (ej); E .
Condiţiile de vânzare? sunt următoarele: ....P0U7].. AA. LE 7

Dateprivind identificareaterenului:„a Informaţii privind amplasamentul terenului
|

| Suprafaţă Număr ,
, | ă ă ăr Cat d ..“Specificare 'Oraşul/Comuna/Judeţul (ha) urâte |pati (TURE PĂnauiăr i CEOe Observaţii

| + pi za cadastral iii tarla/lot parcelă fo osință ( )
() Suprafaţa Cotă- () funciară (”) (”)| l 0908 0)parte?a sal Vp |ozl a:

completează | SE 4/54 544549 41

/

0 PAC su răde către bis Word | //] 74 VW) 7 7915 / / Z Di) te I
vânzător. d |

| fmVerificat | » | (Dalbe uiprimărie?| el Pe pr TI Pa, CI
———

SSV pag -5(“)Declar că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei
hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare:
DA LINU
Se completează categoria de folosinţă 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 suprafaţă se exprimă în fracţie şi în hectare.
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2000 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

oDSZAtoa Imputernieee,ooonaneeeeeeoeeennaeloeeeeeejooiea eee doooeootaeneeee

......cceoeeooeeiOOOOOOOOOOOOvcccoececoeeeneeeeData .7.3../7..2022.

NOTE:
Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.


