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OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/SubsemnataD /25/4p.40e4p CNP având adresa de
comunicare în: localitatea .£24/9/str. A24.cpeoednr, 45.8, DL Peas 50,aan et, Baa
ap. „mu. i....» judeţul/sectorul ...49Ef i... „ codul poştal .....n eee + E-Mail anca peeeaea „tel.ea si subsemnatul/subsemnata!) IPL...CONS RDezită avaud adresa de
comunicare în: localitatea ...J3275$.., str. /AZ0Esar. 42, bl, (248 SC, sm fieey E Beau
ap. „mă, judeţul/sectorul .......:PEaaaaaney COCUL POŞTAL „cununa , E-Mail ceea eenceee „tel.i tiiarr » vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ./44//7/ha), reprezentând
cota parte ............. „la preţul de 4292..... (lei).
Condiţiile de vânzare?sunt următoarele: 97/7757.vceeooooeeceoeconoeeooee

Date privind identificarea terenului:
|

Informaţii privind amplasamentul terenului
Suprafaţă

__ Număr „i Ş ;

Specificare |Oraşul/Comuna/Judeţul! (ha) Număr (ae carte Număr |Număr Categoria de Observaţii.
—

cadastral ._itarla/lotiparcelă folosinţă” ( ”)() Suprafaţa|Cotă- C% funciară Ic|
totală () iparte” () NaSe

"completează = 777, SRIIABasz| Fe|75|PErara
de către RPeS poe Ma 7 !/| i

vânzător.
| |

|

'Verificat | |
|

primărie”
| SA TIT IT | Tri > P Ș

)

(")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 [x
*Se completează categoria de folosință 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 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,
annaLOLENA0PELp-
(numele şi prenumele în clar)

Semnănira-—

LS.
Data .0/:.92..222.5

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

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


