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Date privind identificarea terenului:
| Informaţii privind amplasamentul terenului
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Categoria de |
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()Declar că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei
hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare:
DA || NU KSe completează categoria de folosinţă a terenuriloragricole 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.
5Cota-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, declarcă datele sunt reale, corecte şi complete.
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NOTE:
Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Câmpurile notate cu (*”) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.


