
Nr.: 10 /  0 \  03- V > ^

O F E
de vânza

ANEXA 1B

TA
te teren

O a Ş T 'îQ fn . ______
având adres^de comunicare în: localitatea _

, nr. J R _ / bl. _____, sc. _____, et.
codul

ti ~p
___.

, telefon.
Vând teren agricol situat în extravilan, în

2- QQQ___CjJj__ $ 6 m j Î  /_________
Condiţiile de vânzare (2) sunt următoarele:

poşta! em ail

suprafaţă de U , 1  ̂°  ^ (ha), la preţul de
__ '__ —UZII___________ Oei) (*).

Date privind identificarea terenului:

Specificare Inform aţii privind ampla samentul terenului Categoria
de

folosinţă 
(**3) '

Obs.

Comuna/
Judeţul

(*)

Supra
fata
(ha)

(V

Număr
cadastral

Număr de 
carte 

funciară

Număr 
tarla/ iot

Număr
parcelă

Se
completează 
de către 
vânzător

0 ( M ţQc i u i . 2 ^ 1 Î2/3 - V<1 —

Verificat 
primărie (*4) >£ < X % * X —

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte a 
m odificările ş i completările ulterioare, declar că datele sur*

/,ânzător/împdţernJcit,

vnform Legii nr. 286/2009 privind Codul penai, cu 
i  reale, corecte ş i complete.

Vanzălor/impdferrucit,

SszJLpQfc- ̂ Lâzm.
(numele ş i prenumele rrr dar) 

Semnătura,

L.S.

Data: £>y 03-

*1) Se completează numele ş i prenumele proprietarului tefenuiui. 
*2) Se va completa în cifre ş i Utere.
*3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor 
fondului funciar nr. 18/1991 republicata, cu m odificările s i 
*4) Se completează cu "X" rubricile în care inform aţiile por 
fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.

agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea 
completările ulterioare.
f i comparate cu datele din Registru! agricol, evidenţele

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează în căzui în ca -e sunt cunoscute informaţiile.

&





4. Preemtori de rang 4: tinerii fermi?/7
Nr.
Crt.

Nume si prenume persoana fizica/ 
personalitate juridica, precum si perso\ 
nu se înregistrează in registru! comerţul

lite entitati fara 
3neie juridice care 
ui

Adresă domiciliu/ reşedinţă/ 
sediu

5. Preemtori de rang 5: Academia o 
si unitatiie de cercetare-dezvoitai 
alimentare

e Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" 
e din domeniu! agriculturii, silviculturii si industriei

Nr.
Crt.

Denumire persoana/persoane juridica/ 
si alte entitati fara personalitate jur! 
persoanele juridice care nu se inregis 
comerţului

uridice, asociaţii 
iica , precum si 
reaza in registru!

Adresă domiciliu/ reşedinţă/ 
sediu

1.
2.

6. Preemtori de rang 6 : persoane f 
administrativ-teritoriaia sau in unit

zice cu domiciliul /reşedinţa situat/situata in unitatea 
dt/le administrativ-teritoriale vecine

Nr.
Crt.

Nume şi prenume persoană fizică/dei 
persoane juridică/ juridice, asociaţii şi 
personalitate juridică, precum şi perse 
nu se înregistrează în registru! comerţuh

lumire persoană/ 
alte entităţi fără 
ane juridice care 
ii

Adresă domiciliu/ reşedinţă/ 
sediu

1.
2

7. Preemtori de rang 7: statui roman , prin Agenda Domeniilor Statului

Nr.
Crt.

Denumire persoana/persoane juridica/j 
si alte entitati fara personalitate jurit 
persoanele juridice care nu se inregist 
comerţului

jridice , asociaţii 
1ica , precum si 
reaza in registruI

Adresă domiciliu/ reşedinţă/ 
sediu

1. ______________ i____________
2

/  1

- j —.—- .. ------------

SECRETAR GENERAL ,

Lavin ia TAÑASE
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