
WI: 6 /or.02:%23

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata!) 183174 4u18 CNP - “având adresa de

conmmicare în: localitatea CARBID A.., str: CARALZ, nr. Due PL. e SC ae Ziaeeey Eta murea

ap. ——-$_— judeţul/sectorul ...A24.£........... „ codul poştal ueeeeeeeeeeeeea
EMITROBĂĂ, mareiEa „tel.

___si subsemnatul/subsemnata!Y///47.Sa4/s7nZENP ! având adresa de

comunicare în: localitatea /247$......., str. AXP244 SES, nr, „hau PL. 1275, S0, nufsaey Ete Munaarea

“ap.5... județul/sectorul ...0.£.Zi..aaaaaaaa
„

COdUl POŞTAL „uuuuuuueeuaeeee E-Mail pepene „tel.

eee eaeacu coaie „ vând teren agricol situatîn extravilan, în suprafaţă de SO... (ha), reprezentând

cota parte .....1/(.... la preţul de 4/07. (lei).
Condiţiile de vânzare?) sunt următoarele: ..£NEL.
Date privind identificarea terenului:
| Informaţii privind amplasamentul terenului

|
|

Suprafaţă | __INumăr ai
| Specificare |Oraşul/Comuna/Judeţul

(ha)| Număr
| ze paetajaji Categoria (3 Observaţii

|
|

_lcadastral |”

“3. ltarla/lot parcelă folosinţă ()
| () Suprafaţa |Cotă-|(* funciară! 0 | 09 |

|

"totală (”) iparte” (DU _

Se i

completează] A4pzS , 02/"  laonowP // 5405555052 32/7430 |PRPArL
de către | )

vânzător.
Verificat
primărie”

| Y
|

Y ŞI Tr a
|

VA a “
(“)Declar că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei

hotărâri judecătoreşticare să ţină loc de contract de vânzare:

DA || NU |_
3)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.

4Se 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 suprafaţăse 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,

a PAPA ELENAnat40046
(numele şi prenumele în clar)

Semnătura
o... .. .. ..vcvvseroneeeeoeeeOOO——O—O—O—O—O—cncoonooeee

Data .9./...02..79.03

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


