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OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/SubsemnataD7VA C/7u. 44E CNP având adresa decomunicare în: localitatea DA. str. ȘRINLIOR.. nr. Be PL Tanara SC. cup Et sera, ,ap. smeeneaaaee , judeţul/sectorul ....D047 » codul poştal .............uue, ps

PCNTAĂ maenazicăieereeeceer aaa „tel.nai rmezoanemssa:Sl subsemnatul/subsemnata) „aaa, CNP meeneeneeenesasenaassey AVÂNd adresa decomunicare în: localitatea ................. > Str n neeeeeeeeeeauaa Ti sa iama bl. ceea. SC, ceea, „et. „eee. ,AP. cmeneneneae » judeţul/sectorul .......eeaan „ codul poştal„use, maneta C-MAll „anca aeaeaceeeeae , îel,
RO ureei » Vând teren agricol situat în extravilan, în suprafață de Boă00... (ha), reprezentândcota parte ...//(....., la preţul de 20299... (lei). SRCondiţiile de vânzare? sunt următoarele: dpăgiaec m ] ei
Dateprivind identificarea terenului: o| Informaţii privind amplasamentulterenului

Suprafaţă Număr dalSpecificare 'Oraşul/Comuna/Judeţul (ha) Xturnăe de carte| NUMĂr Număr Categoria de “Observaţii: cadastral 2 tarla/lot parcelă folosinţă” ()!() Suprafața Cotă- (%) funciară (”) (9 |

|
totală () parte” ()

| Ul]Se |

| |mie BRIS  Țoptee[(/i [P285€ les [4/j |n lprobi/
|

vânzător. | |
|

Verificat
| DS

primat |V lylbly yo»()Declar că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea uneihotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare:
DA || NUK|
3Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2din 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 Registrulagricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.
5Cota-parte din suprafaţă se exprimă în fracţie şi în hectare.
Cunoscând că falsulîn 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

a URNE ZAahIPa(numele şi prenumelgîifan) |Semnătura” e o
Tv la acm ntre0TA ERE (socata se

L.S.
Data ..(9.2/..l022

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


