
Wa: 2 er. 22. 2523

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata! LIPAN „LUI PRCNp a eneneaneeneneeaaeaae „ având adresa de
comunicare în: localitatea $///0.4-., str. A44...0P40€ “ar, „(378 bL, „47, sc, Snap Et Aaa
ap. a județul/sectorul ...49£.%........

„ codul poştal„ne ppeeeececaeee e-Mail .......eneeeeeeneaee „tel.
mnenananeeuenenaaae si subsemnatul/subsemnata!Y7/72/47.„. COTA E duneesaeeosaetasaeesese=p aVÂNd adresa de

comunicare în: localitatea 44£$......, str, 44.0270650 nr, (2.bl. (040, sc. ius et.aaa
ap. sue3.., judeţul/sectorul ...0£/.....uuuee,

„ codul poştal ....ueeeeeeeeee. E-Mail „necesa „tel.
EREIia „

vândteren agricol situatîn extravilan, în suprafaţă de 4390 7/ (hay, reprezentândcota parte ....1/....., la preţul de ..4290.. (lei).
odvoeoraeesedeefoeeeee.Condiţiile de vânzare? sunt următoarele: 0/7/ELE/

Date privind identificarea terenului:
Informaţii privind amplasamentulterenului

Suprafață „|Număr _ _Specificare |Oraşul/Comuna/Judeţul (ha) Număr
|cje carte Număr Număr (saIeAA de Observaţii.

—
cadastral  „|tarla/lotiparcelă|folosință” (”)() Suprafaţa| Cotă- [3 |funciară! le| totală (") parte? ()

iSe 5

completează _ A pas 5053 | 3 |, 5de către RPLS 027 /doo fF | J 7/4 să ARPB/L
vânzător. |

iVerificat
primărie”

|

R Y bă ÎN x | Z »
(")Declar că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei
hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare:
DA LINUL|
*Se completează categoria de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan conform art, 2
din Legea fondului funciarnr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4)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.

VânzătOr/Împuternicit,eOLEAIEPe
(numele şi prenumele în clar)

Semnătura /
meanennenaenaenaaenaena en aee 1 iL.S.

Data .2/.;.02..4.023

NOTE:
Câmpurile notate cu (”) sunt obligatoriu de completat. ,

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


