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OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata!) (SpaSZe7ENp/
| |

dand adresa de
comunicare în: localitateaAA „str. icizaenr. E! bl. ceea, „SC, sumei, et. aeenaee. ,
Ap. mmmceneenee „ Judeţul/sectorul .......ZzzA „ codul poştal535 e-mail ao enaeneeennnenaaeaae „tel.
a enaenaenaenaeanennee si subsemnatul/subsemnata!) .......e eee eneneeneery CNP aceea eneeneeneeseesep AVâNd suliaă de
comunicare în: localitatea ................. SUE, nn eneeeane NE, sense bl. eee. „SC. smaeeeee „et. eee. ,
AP. cmeunenneee „ judeţul/sectorul ...........uueneeaeeee „ codul poştal ............e.... , E-Mail „mame „tel.E vând teren agricol situatîn osteavilan, în suprafaţă de ............... (ha), reprezentând
cota parte..VA la preţul de00...(Iei).
Condiţiile de sfuzata) sunt următoarele: (AEDAaa. i: 7
Dateprivind identificarea terenului:

Informaţii privind amplasamentul terenului

| Suprafaţă „Număr _

“Specificare 'Oraşul/Comuna/Judeţul (ha) Număr |de carte |Număr Număr! Categoria deObservaţii
| . „cadastrala“> ttarla/lot parcelă folosinţă” ( )() Suprafaţa Cotă-

C men 05 | |

totală (*) parte”! (0)
Se
completează E 544 I] /de către d5 0 00 // e ia HA /e
vânzător.
Verificat
primărie” kw pi “7ii of

(“)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 |3)Se completează categoria de folosinţăaterenurilor 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 pot fi comparate cu datele din Registrul
agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.
5)Cota-parte din suprafaţă 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.

nzător/i rniodĂVânzador/ImputernicitZE7704
(numele şi prenumele iîn clar)

Semnătura!
o.veoeneeeeoeeeee

OO
veeeccce

vosineeeedvoooooeeoees

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


