ANEXA 1B
la norm ele m etodologice

OFERTA DE VANZARE TEREN
Nr 379 din 06.03.2019
Subsem natul/Subsem nata *1),
GANEA SILVIU- PETRISOR avand adresa de com unicare in: OTOPENI te le fo n .................
j

vand teren agricol situat in extravilan, in suprafaţa de 0.8000 (ha), la preţul de 14000.0
LEI (paisprezece mii lei si zero bani) *2)
Condiţiile de vanzare sunt u rm a to a re le :....................................................................................
Date privind identificarea terenului:
Informaţii privind terenul
Specificare

Se completeaza
de către
vanzator

Număr
Com una
Număr
Număr Categoria
Număr
Suprafaţa
Carte
Oraşul
Tarla / lot Parcela de folosinţa
- HACadastral
Funciara
Judeţul
LUICA

0.8000

14/1

42

ARABIL

Verificat
primărie
OBSERVAŢII
Cunoscând ca falsul in declaraţii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu m odificările si com pletările ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si
complete.
Vanzator/Im puternicit,
TIMISICA ZIZINA
(numele si prenum ele in clar)
Semnătură

Data
0 6 .03.2019
NOTE:
- Câm purile notate cu (*) sunt obligatoriu de com pletat.
- Câm purile notate cu (**) se com pleteaza in cazul in care sunt cunoscute informaţiile.
*1) Se com pleteaza num ele si prenum ele proprietarului terenului.
*2) Se va com pleta in cifre si litere.
*3) Se com pleteaza categoria de folosinţa a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile,livezile, pepinierele viticole,
pomicole, plantatiile de hamei si duzi, păşunile, fanetele, serele, solarele, rasadnitele si altele asem enea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac
parte din am enajam entele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, am enajarile piscicole si de imbunatatiri
funciare, drum urile tehnologice si de exploatare agricola, platform ele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole si terenurile
neproductive care pot fi am enajate si folosite pentru producţia agricola.
*4) Se com pleteaza cu "X" rubricile in care inform aţiile pot fi com parate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila,
altele asemenea.

