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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 0.0900 (ha), reprezentând cota-parte .......... la preţul de
(*) 1002.80 (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:
OMIEDOILEISIOPTZECIBANI

"l Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
S faţă (hi = INumăr de - -

i

Specificare  |Oraşul/ uprafață (2) Număr
Carte

|Număr |Număr etaran Observaţii
Comuna/ „ |cadastral —_ |tarla/lot [parcelă |folosință” (**)

„ |ouprafața |Cotă- [+ funciară |. crJudeţul (*) totală (*) parte?)| )
(**) C*) C*)

Se
completează Ars [0.0900 51182 bls2  h7 s AdROMIde către ,

vânzător.
|Verificat
rimărie? NV -z Y ri v

31 Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art.
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

1 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.

(*) 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 prenumele în clar)
Semnătura

Dată ssscs ses
NOTE:

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

- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
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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 0.2900 (ha), reprezentând cota-parte .......... la preţul de

(*) 3231.24 (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:
TREIMIIDOUASUTETREIZECISIUNULEISIDOUAZECISIPATRUBANI

2) Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

| Informaţii privind amplasamentul terenului

, „Număr de |, ,
i

Specificare Oraşul/ puprafață (ha) |Număr Baia * Număr |Număr eE Observaţii
| Comuna/ [Suprafaţa |Cotă- cadastral|.nciară tarla/lot |parcelă ||0!0s1nţă e)
Ţ Judeţul (*) PIE (*) "CIaraă (+) **)uclețu totală (*) lparte”) (*)

Fompletează [Bars [0.2900 SH Bl H7 97 ARABIL
E către
“wEnzător.

|

ea

Werificat N
Erimărie”) | 7% 11| 7 1% IL
* Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Lăgea—"""""
“ndului 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
“scale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.

= 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
ndecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare:

ZE NU

woscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările

completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

|Vânzător/Împuternicit,
IONESCU CLAUDIU-IONUT
(numele şi prenumele în clar)
Semnătura

.S. Lu;

-C&mpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

-C&mpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
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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 0.1000 (ha), reprezentând cota-parte .........- la preţul de

| (*) 1114.22 (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:
OMIEOSUTAPAISPREZECELEISIDOUZECISIDOIBANI

zl Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

Informații privind amplasamentul terenului

| * :

'Specificare Oraşul/ Suprafață (2) Număr LI de umăr |Număr Categoriade Observații

| Comuna/ „  |cadastral _  ltarla/lot [parcelă folosință? (**)

| x
Suprafaţa |Cotă-

[-.«
funciară | SE

- |
Judeţul (*) kotală (*) parte? | ) (=) Cc) C*)

E eE BALS [0.1000 51152 51152 7 100 |ARABILENT.

|Ezitor fe -

Nerificat im - :E |
primărie“) N Y Z Me 7 v | A

Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conformat

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

scale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.

& 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

iudecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare:

ANU

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările

i completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

ânzător/Imputernicit,
IONESCU CLAUDIU-IONUT  "

(numele şi prenumele în clar)

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

- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
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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 .......... ; B-MAIl ; + au n 5„Vând
teren agricolsituat în extravilan, în suprafaţă de 0.1070 (ha), reprezentând cota-parte .......... la preţul de
(*) 1192.22 (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:
OMIEOSUTANOUAZECISIDOILEISIDOUAZECISIDOIBANI

2) Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului

Specificare  |Oraşul/ Suprafață (l2) Număr CI de
Număr ÎNumăr Caregoria, d Observații

Comuna/ Suprafața |Cotă- cadastral |enciară |farla/lot lparcelă folosință” (**)

udeţul (*) [orară C* o [9 Teo *Dtotală (*) lparte?) (x)
Se
completează ILde către

IBALS 0.1070 51112 51112 47 101 PRAZSTIRvânzător. 7 RA
Verificat
rimărie?) MY di T Z T. 1 II
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

î,
“ 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:

DANU

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/Împuternicit,
IONESCU CLAUDIU-IONUT
(numele şi prenumele în
Semnătura

Data..........
NOTE:

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

- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
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Subscrisa'l, TERRA VIVA S.R.L., CIF/CUI 14606962, având adresa de comunicare în localitatea BALS, str. NICOLAE

ZALCESCU nr. 162, Biroul nr.1, parter, judeţul/sectorul . OLT, codul poştal.......... „e-mail.......... „
vând

eren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.2500 (ha), reprezentând cota-parte .........- la preţul de

'*; 2785.55 (lei), prin IONESCU CLAUDIU-IONUT, în calitate de IMPUTERNICIT, CNP '

, CU

domiciliul MUN.CRAIOVA, BLD.NICOLAE TITULESCU, NR.50, BL.27, SC.1, AP.1, JUD.DOU

Condiţiile de vânzare”? sunt următoarele:
DOUAMIISAPTESUTEOPTZECISICINCILEISICINCIZECISICINCIBANI

2 Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului

Scccificare  |Orașul/
Suprafaţă (ha) ÎNumăr par de umăr ÎNumăr Categoriade Observații

A Comuna/ „ |cadastral _ .  |tarla/lot |parcelă folosință” (**)

„ [suprafața |Cotă- |. funciară | sc

S=
completează BALS [0.2500 51219 51219 7 105 |ARABIL
de către
“Enzător. de
“Vrificat /
primărie d ovLxIlyvlLX7 vo
* Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform dt
s-ndului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. A

Na <

* se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol;&videnţele””

“scale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.

* Cota-parte din suprafaţă se exprimă în fracţie şi în hectare.

f*] Declar că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei hotărâri

îudecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare:

IA 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.

ânzător/Împuternicit,
IONESCU CLAUDIU-IONUT
(numele şi prenumele în clar)
Semnătura

Data.......... V

NOTE:

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

- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
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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 0.3400 (ha), reprezentând cota-parte ......---- la preţul de

(*) 3788.35 (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: TREIMIISAPTESUTEOPTZECISIOPTLEISITREIZECISICINCIBANI

2) Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

Informații privind amplasamentul terenului

Specificare Oraşul/ Suprafață (2) ÎNumăr
Număr de Număr |Număr Categoria de [Observații

Comuna/ badastral [PS tarla/lot [parcelă
folosință”) (**)

„
|Duprafața Cotă- [us

funciară |net aJudeţul ( ) totală ) parte?) | ) **)
( ) C )

Se
completează BALS [0.3400 51128 51128 47 114 ARABIL

de către
vânzător.
Verificat :
primărie? V 7 7 7 pd V

3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 di:

fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3 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.

ânzător/Imputernicit,
IONESCU CLAUDIU-IONUT
(numeleşi prenumele în clar)
Semnătura

Data... ses.
NOTE:

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

- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
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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 0.7700 (ha), reprezentând cota-parte .......... la preţul de

(*) 8579.51 (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: OPTMIICINCISUTESAPTEZECISINOUALEISICINCIZECISIUNUBANI

2) Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

[Informații privind amplasamentul terenului

faţă (h ss Număr de - =
i

Specificare  |Oraşul/ Suprafață (2) Număr a——_ Număr |Număr Eit Observații
Comuna/ „ |cadastral _ ktarla/lot [parcelă [folosință (**)

„ |suprafața |Cotă- |... funciară |-xx xWudeţul ( ) totală e) parte?) | ) CA
C ) C )

Se

Spinta BALS [0.7700 51210 [1210 7 115 |ARABIL
e către

vânzător.
|Verificat &.

rimărie?) / 7 v T a po
31 Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art 2 i

fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
NE

se RETINA , .. , ; : : Ra g-
1) Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, Siidenţele
fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.
5) 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/Împuternicit, Î
IONESCU CLAUDIU-IONUT (
(numele şi prenumele în clar)
Semnătura
RESET ES SE SY

.S.
Dată «sos e. s.

NOTE"

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

- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
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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 0.3500 (ha), reprezentând cota-parte .......... la preţul de
(*) 3899.78 (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: TREIMIIOPTSUTENOUAZECISINOUASISAPTEZECISIOPTBANI
2) Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
ţbă Suprafaţă (h Număr de _ - ,Specificare, Vraşa-

prafață (h2)  ÎNumăr ari Număr |Număr ir Observații
Com „_ |cadastral -.  ktarla/lot [parcelă |folosință'” (**)
ladctul L | oprafața Cotă- o funciară | dai
[ azi (* ” țotală (*) parte?) CA (**) CA CA

caz Ea bac ZI NSpompleteaci ars 3500 51220 [51220 7 118 ARABIL //de către j ţ fa
vânzător. :

Verificat j E.. _ , nrimărie” E ( La M T 7 IRA
3] Se _completestă cara d= fo

:

olosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform srN;din Lege"
fondului funciar rr TEISS, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

“1 Se compistezzE = "1 murale în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele
fiscale, eWiisTTEE CE TE= TIT, tele asemenea.
ŞI Cotaartz Sr SOLZE = auprimă în fracţie şi în hectare.

(*)Dedar E =TITsut în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei hotărâri
judecătoresă car E IE ur IE contract de vânzare:

DA NU

Cunoscână E Ss:T TEZEI = vedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările
şi compleETE SETEtam E dztele sunt reale, corecte şi complete.E AEDIȚIEEEZTEICEEEI43DIU-IONUT

a reusi în clar)

Data .-:-=4 =
NOTE:

- Câmpurile actse "suntstu de completat.

- Câmpurile ass ="E Cure în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
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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 0.7100 (ha), reprezentând cota-parte .......--- la preţul de

(*) 791057 (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: SAPTEMIINOUASUTEZECELEISINOUAZECISISAPTEBANI

2 Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului

Specificare  Orașul/ Suprafață (h2) Număr La de Număr |Număr Categoria de | Observaţii

| Comuna/ |Suorafata |Cotă-
|cadastral  ktarla/lot parcelă [folosință )

| „
|Suprafața |Cotă- [a funciară [ra n

|
Uudeţul (*) totală (*) |parte? =) (**) us) =)

—e CEZ PAS 07100 5131 131 47 130  |ARABIL

VENTETOT
/

Verificat
[ Ţ

E ărie” » a 4 " 7 = Ab

'Sa completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. Adin

fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. N

îi Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele

fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.

& 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/Împuternicit,
IONESCU CLAUDIU-IONUT
(numele şi prenumele înlar)
Semnătura

Data... ........
NOTE:

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

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

informaţiile.



KHL CfoC? 222

E VÂNZARE TEREN

având adresa de comunicare în localitatea BALS, str. NICOLAE
orul . OLT, codul poştal.......... „e-mail. ......... „ Vând

=
1.7200 (ha), reprezentând cota-parte ..... ..... la preţul de

T, în calitate de IMPUTERNICIT, CNP „cu
„NR.90, BL.27, SC.1, AP.1, JUD.DOU

 WOUASPREZCEMIIOSUTASAIZECISIPATRULEISISAIZEISIUNUBANI

Il terenului

INumăr de - - ;

carte Număr Număr ptairus Observaţii= |tarla/lot [parcelă [folosință (**)
funciară ca (n)C*)

51184 47 137 ARABIL
SS TIR,TNI 4

*
AP ES îi ales ZOO

cu modificările şi completările ulterioare.|SENT= informaţiile pot fi comparate cu datele din RegistruleiE =semenea,

“n fracţie şi în hectare.
n

extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei hotărâri
de vânzare:

Ledepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările
datele sunt reale, corecte şi complete.

NOTE:

. Câmpurilenotate
cu

sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**)se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
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1Subscrisa“, TERRA VIVA S.R.L, CIF/CUI 14606962, având adresa de comunicare în localitatea BALS, str. NICOLAE
BALCESCU nr. 182, Biroul nr.1, parter, judeţul/sectorul . OLT, codul poştal.......... „e-mail. .........„Vând
teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 1.0000 (ha), reprezentând cota-parte .......... la preţul de
(*) 11142.22 flei), 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.DOLJ

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

Informații privind amplasamentul terenului

Suprafaţă (h: - |Număr de = =
i

Specificare. Oraşul prafață (2) Număr arie Număr |Număr lea Observații
omuna Suprafața |Cotă- |oadastral [enciară |farla/lot lparcelă [O osință” (**)

pede! (5) botală (*) |parte?) 0) (**) C*) **) sai NTElnBALS. [1.0000 53273 53273 47 163 |ARABIL

otita | NE £

PE | cr zl) = xd Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate/în extrdvilan conform art. 2 din,
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
“scz, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.e)

* Cota-zarte din suprafaţă se exprimă în fracţie şi în hectare.

i Dedar E terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei hotărâri
atecEtoreştcars să ţină loc de contract de vânzare:

VEnzător imputernicit,
IONESCU CLAUDIU-IONUT
immele şi prenumele în clar)

- CErnparrile nec cu |*] sunt obligatoriu de completat.

- CErmpurrie note zu "7 se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.



La (DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ OLT
/ 58/a (2.8022

OFERTANR OD]Err
Ă 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 3.0200 (ha), reprezentând cota-parte .......... la preţul de
(*) 33649.50 (lei), prin IONESCU CLAUDIU-IONUT, în calitate de IMPUTERNICIT, CNP i CU

domiciliul MUN.CRAIOVA, BLD.NICOLAE TITULESCU, NR.90, BL.27, SC.1, AP.1, JUD.DOU

Condiţiile de vânzare?! sunt următoarele: TREIZECISITREIMIISASESUTEPATRUZECISINOUALEISICINCIZECIBANI
2 Se va completa în cifre şi litere.

Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului

Suprafaţă (ha) Număr de
Număr Număr |Număr |-ategoria de

cadastral pe _  |tarla/lot parcelă folosință”) (**)

(n nciară
Specificare:|Oraşul/

Comuna/
Judeţul (*)

Observaţii

Suprafaţa |Cotă-
totală (*) |parte?

Se
completează
de către
vânzător.
[Verificat

rimărie?) NV 7 7 - 7
3 Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art."
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

IBBALS 3.0200 51214 [51214 H7 161

1 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.

(*) 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 prenumele în cla
Semnătura

Data..........
NOTE:.

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

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



DIRECŢIA PENTRU AGREULTRT ai?|754 /oC /?.l022OFERȚANR SDILzIVAd cun [2 sn o)OFERTĂ DE VÂNZARETEREN---2.2_.
Subscrisa'), TERRA VIVA S.R.L., CIF/CUI 14606962, având adresa de comunicare în localitatea BALS, str. NICOLAEBALCESCU nr. 162, Biroul nr.1, parter, judeţul/sectorul . OLT, codul poştal.......... „e-mail. ........, „ Vândteren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.5000 (ha), reprezentând cota-parte ........., la preţul de(*) 5571.11 (lei), prin IONESCU CLAUDIU-IONUT, în calitate de IMPUTERNICIT, CNP :

, cudomiciliul MUN.CRAIOVA, BLD.NICOLAE TITULESCU, NR.90, BL.27, SC.1, AP.1, JUD.DOLJ

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

Informații privind amplasamentul terenului

Specificare [Oraşul [Puprafață (ha) INumăr Pt de
umăr |Număr PAPIisde ObservațiiComuna/ „ |cadastral .„«  |tarla/lot lparcelă |folosință?) (**)

„. |-uprafața |Cotă- _ funciară [a _Judeţul (*) totală (*) |parte“) Ca (=) C*) CA)
Se

etriie BALS (0.5000 51147 [51147 7 158 ARABIL ZSP'* ESIVânzător, . [Verificat | 7rimărie?) id ur u ZT W x N fÎI Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform att.c- -
* u Du . Ve * efondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

1 Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile potfi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţelefiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.
“i Cota-parte din suprafaţă se exprimă în fracţie şi în hectare.
(*) Dedar că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei hotărârijudecătoreşti 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 modificărileşi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete,
'Vânzător/Împuternicit,

IONESCU CLAUDIU-IONUT
(numele şi prenumele *

Semnătura

Data..........
NOTE:

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



i] WU(afl Q2.M202
DIRECŢIAPENTRU, ASR! ca „FU
|

OFERTA NR ÎFad -

40
OFERTĂBEVĂUee-TERti pa

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 0.6900 (ha), reprezentând cota-parte .......... la preţul de

(*) 7688.13 (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:
SAPTEMIISASESUTEOPTZECISIOOPTLEISITREISPREZECEBANI

2) Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului

Specificare Oraşul/ Suprafață (ha) Număr La de Număr |Număr Casgure Observaţii
Comuna/ Suprafața |Cotă- cadastral eanciară

tarla/lot [parcelă folosință (**)

Judeţul (*) E 5) |**) ai CA CAtotală (*) [parte (**)

be

Compesa BALS .6900 51148 [5148 H7 [146 ARABIL

vânzător.
|Verificat

|

e
primărie? v 4 1 Sr 7 7 A
31 Se completează categoria de fălosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din

zisa
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

1 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.

(*) 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-IONT IT

(numele şi prenumele îr
Semnătura

Data... ca: sis e ș si n

NOTE:

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

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



MR: 6/[06&H2.0022Sairaati aDIRECȚIA PENTRU AGRICUL [tăd 7
OFERTA NR _2DI |d. AniEVÂNZARE TERENLZIUATLUNAOFERTĂD

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 0.7261 (ha), reprezentând cota-parte .......... la preţul de

(*) 8090.36 (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:
OPTMIINOUAZECILEISITREIZECISISASEBANI

2) Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
S faţă (h a INumăr de - -

i

Specificare  |Oraşul/ uprafață (h8) Număr arte Număr |Număr Mica) Observații

arama Suprafața |Cotă- acSura eunciară (arla/lot parcelă
Wudeţul ( ) totală (*) parte?| ) (x)

C ) ( )

Se
completează BAŢs (0.7261 51178 51178 47 141 ARABIL
de către
(vânzător.
|Verificat

rimărie”) N N A v y u
3 Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din,
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. AS

N4 Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţei

fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.
5) 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.

ânzător/Imputernicit,
IONESCU CLAUDIU-IONUT 4
(numele şi prenumele în clar) X

DAţA + ses e
NOTE:

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

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

OFERTANR__5 27
| ZIUA Ă DE VÂNZARE TEREN

Subscrisa”), TERRA VIVA S.R.L., CIF/CUI 14606962, având adresa de comunicareîn localitatea BALS, str. NICOLAE
BALCESCU nr. 182, Biroul nr7, parter, judeţul/sectorul . OLT, codul poştal.......... „e-mail. .........„Vând
teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.8170 (ha), reprezentând cota-parte .......... la preţul de
(*) 9103.19 (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.DOLJ

Condiţiile de vânzare” sunt următoarele:
NOUAMIIOSUTATREILEISINOUASPREZECEBANI

2) Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

Informații privind amplasamentul terenului
, Ss față - INumăr de - . i

,Specificare  Oraşul/ uprafață (ha) [Număr
lniia Număr |Număr ri ra Observații

Comuna/ „ |cadastral _„ |tarla/lot [parcelă |folosință'” (**)

ai „ Suprafaţa |Cotă- i funciară [ra ieţul ( ) totală a parte5) | )
(**)

C ) C )

se

care BALS. [0.2270 51142 51142 47 102 |ARABILcătre
WEnzător-

E 7= = BALS 0.5900 51142 51142 47 103 ARABIL |e către
a NE

NERZEOT. |
Wezificat N

primarie" Y 4 IYIYVIYI Ss
* 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 pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele
fscsle, evidenţ== de stzre civilă, altele asemenea.
* Cota-parte din suprafaţă se exprimă în fracţie şi în hectare.

CI Dedar E terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei hotărâri
= toc de contract de vânzare:

DA NU

unoscânS E fzisu' n declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările
Şi comgicEie ut=rtzre, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Viazăscr Împuternicit,
IONESCU CLAUDIU-IONUT
Vamruzleşi prenumele în clar)

Data ---> ===
NOTE:

- Câmpurile not= cu “*) sunt otiigatoriu de completat.

- Câmpurile notst= ce '** se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.



sd: o „a e| DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ OLT
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OFERȚA NR _7205
TĂ 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 1.3726 (ha), reprezentând cota-parte .......... la preţul de
(*) 15293.81 (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:
CINCISPREZECEMIIDOUASUTENOUAZECISITREILEISIOPTZECISIUNUBANI

2) Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului

Specificare  |Oraşul/ Suprafață (hâ) Număr Cr de Număr Număr Categoriade Observații
Comuna/ „ |cadastral —_ ktarla/lot [parcelă |folosință” (**)

„ [suprafața |Cotă- |. funciară |-ux dotWudeţul ( ) totală (*) parte?) | )
(**) 5 CS

Se

Comp
efcază BALS (0.3300 51120 [51120 47 119 ARABIL

e către
[Vânzător.
Se
completează BALS [0.3476 51120 1120 47 120 |ARABIL
de către
vânzător.

e letează ZONA ASPaz BALS 0.6950 51120 [51120 47 121 IARABIL Me ,

de către ft
vânzător. l*
Verificat NA

rimărie? V V = z = a N
z

3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 ăi i
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

1 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.

(*) 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, ! a

IONESCU CLAUDIU-IONUT
(numele şi prenumele în clar)
Semnătura

BC CETE TITEI

NOTE:

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

- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.
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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 0.5100 (ha), reprezentând cota-parte .......... la preţul de
(*) 5682.53 (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.DOUJ

Condiţiile de vânzare?! sunt următoarele:
CINCIMIISASESUTEOPTZECISIDOILEISICINCIZECISITREIBANI

2) Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului

ă
„. |Numărd 5 , i iSpecificare |Orașul/ puprafață (ha) Număr sr * Număr |Număr loaaCT Observații

Comuna/ „ |cadastral .„  |tarla/lot [parcelă ||o1osuţă

Fudetul (*
Suprafaţa |Cotă- o funciară [ra (n)udeţul (*) totală (*) parte?)| )

(**) C*)

Se
completează Bars [0.1400 51189 [51189 7 116 ARABILde către
vânzător.
Se

pompetează Ars [3700 51189 51189 47 117 ARABIL
de către

: |"vânzător.
| E p i

Verificat ZI=. 4 fa Â
primarie 4 1317-41 Ti=Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform arti2 dim,

djl
ondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. A

: Lisc e II e A 5 .. . . . . e Qpnaa a E"Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, Srtdermatti
fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.
A 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-IONI
(numele şi prenumele în clar
Semnătura

Data: xi: sis as 5

NOTE:

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

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


