OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subscmnatu /Subsemnata, ENACHE IOAN., CNP 1500504293177., avand adrcsa dc
comunicarc n: localitatea. PAULESTI, sat PAULESTI. Nr.999, bl ............... , sc.....
, et...., ap. ........ judc ţul!sectorul PRAHOVA, codul po ştal ....... .....
..e-mail .....
..
. ............... tel..............................
D

Sc comple cază
.......
numelc şi prenumele proprietarului tercnului.
vând tercna icol situat n extravilan, în suprafa ţă deO,/4 (ha), la pre ţulde ...
2)

.

Se va comj1eta în ci&e şi Iitere.

Condiţiile devânzare sunt urm ătoarele . ............................................
Dateprivinddentifkajea tercnuiui

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Catcgoria
de
Oraşul/
Num ăr
Obs.
Număr
Număr Număr folosinţă
de carte
Comurt[(har
p )afaţa
(*) cadastral fini ciară tarl&lot parce1 ă
Judeţul
(**)

(* *)

(*)

Pau1csij

0.14

(**)

(**)

L

772/76
bis

Arabit

Se
dc către
vânzător
primărie

3)

Se completc
carc sunt: arab
păş unile, fâne ţ
dacă nu fac pa
şi instalaţii agr
tehnologice şi
nevoilor produ
roducţia agri(
Se comp1cte
agrico, evider,

• categoria dc folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productiva,
,viile, livezile, pepinicrele viticole, pomicole, planta ţiilc de hamei ş i duzi,
serele, solarele, r ăsadniţelc şi altele asemenea, ccle cu vcgcta ţic forestier ă,
din ainenajamentele silvice, $ şunile împădurite, cele ocupatc cu construc ţii
otehnice, amenaj ările piscicole şi de îmbunătăţiri fbnciare, drumutile
exploatare agricol ă, platformele şi spaţiiie de depozitare care servcsc
ei agricoie şi tcrenurile neproductivc care pot fi amcnajate şi fotosite pentru
c X ru.bricilc în care informa ţiile pot fi comparate cu datele din Ragistrul
fscaie, evidenţele de stare civil ă, altele asemenea.

Cunoscând c ă
ena1 cu modi
comp[eLc.

În declaraţii sc pedepse ştc conform Legii nr. 286/2009 privind Codul
e şi completările ulterioare, declar c ă datele sunt reale, corecte şi

.....
(numele i prenuiie1e îi clar)
Scmnătura ...............
LJJ

L.S.

Data. j.

NOTE: - Câmpiri1e notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Cârnpuri!e notte cu (**) se complcteaz ă în cazul în care sunt cunoscutc informa ţiile.

