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OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN
STECANEAU

Subsemnatul/Subsemnata”" $TE.FANI A... CNP _
având adresa de

comunicare în: localitatea ...DAt3..., str. | Ntalin, 92, bl aaa SC uneia Eta muie
ap. cuueesiises judeţul/sectorul „(teama „codul poştal:9:92.1000..., e-mail ceccar „tel.

je teren agricol situat în extravilan, în suprafață de Oil„i. (ha), reprezentândei partej |su..., la preţul de () [2.000 (lei).

Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
Condiţiile de vânzare?sunt următoarele: „men
Se va completa în cifre şi litere.
Date privind identificarea terenului:

RT . . . . . .. .

(Declar că terenul agricol situat în extravilan faceobiectul acţiunii pentru pronunțarea unei
hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare:
DA ||NU||
3Se 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 fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.
5)Cota-parte din suprafaţă se exprimă în fracţie şi în hectare.
Cunoscând căfalsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele suntreale, corecte şi complete.

Vânzător/Împuternicit,
o... ....cvccenoeeeeeeneoeoeeeoenocoeooneoeneeeeocenere

voovonocoeeneoeneee

Data ..29,./2:,22, 22

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

ă ă ăr| Cat d |Specificare Oraşul/Comuna/Judeţul (ha) a de carte -relat Număr fGlosinja C%) Observaţii!
( ) Suprafaţa Cotă- (”) funciară (”)

p
() |

totală (Apparte” () _]
Se |

completează! nşisa nr N i dap Ca PL ILi, 19 dag i |

dora  PAUSȚOLT lol [Ir hoti SATI 791|ARaBiu |

vânzător. _
Verificat | A *_ |

”)
primărie” x |“ Tr di gl > Ş


