OFERTĂ DE VÂ}ZARE TEREN
Subsemnatu1/Sub :mriata, ENACHE IOAN., CNP 1500504293177., având adresa de
comunicare în: lo litatea. PMJLESTI, sat PAULESTI. Nr.999, bl ............... , sc.....
,et........ . ., ap........, judeţulisectorul PR.AROVA, codul po ştal ............
mail......................,tel...............................

ti

b

i1eteaz ă mele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricoluat în extravilan, în suprafat ă deO.36 (ha), la pre ţulde

Se va cornpleta îrj ci&e şi litere.
Condiţiile de v

e sunt următoarele . ...........................................

Date privind identi carea terenuiui

Specifkare 11

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
de
raşul/
Num
Obs.
Num ăr Num ăr folosinţă 3)
Numar
omu
Suprafaţa
Ide carte
(**) n
tar11ot parcel ă
udeţul (ha) (*) cadastrall.
(**) (* *)
(**)

(*)

•

J

au1e

(**)

.366

22

33

772/76

Arabil

Se
completeaz ă
de c ătre
vânzător
Verificat
primărie4

3)

Se completeaz ă c
care sunt: arabile, v:
păşunile, fâneţele, s
dac ă nu fac parte di•
şi instalaţii agrozoo
tchnologice şi de e
nevoilor, producţiei
roducţia agricQl ă.
Se completează c
agricol, evidenţcle 1

:egoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive,
le, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiiie de hamei şi duzi,
rele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegeta ţie forestier ă,
ameriajamentele silvice, p şuni1e împădurite, celc ocupate cu construc ţii
hiiice, amenaj ările piscicole şi de îmbunătăţiri finciare, drumurile
atare agricol ă, platformele şi spaţiile de depozitare care scrvesc
icole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru

F

rubricile în care informa ţiile pot fi comparate cu datele din Rcgistrul
evideriţcle de stare civil ă, altele asemenea.

•
•

Cunoseând că falsul în declaraţii se pedepseşte eonform Legii nr. 286/2009 privind Codul
eu modifkările şi completările ulterioare, declar c ă datele sunt reale, corecte şi
complete.

vânz

ş

itj7

(numele1şi prenunie1e iş clar)
Semnătura ..............

L.S.

Data .]• PQf

NOTE: - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă în cazul în care sunt cunoscute informa ţiile.

