ANEXA 1B
la normele metodologice

OFERTA DE VANZARE TEREN
Nr 383 din 18.03.2019
Subsem natul/Subsem nata *1),
ROTARU MARIA avand adresa de com unicare in: M UN.OLTENITA/CALARASI telefon
vand teren agricol situat in extravilan, in suprafaţa de 1.8439 (ha), la preţul de 478000.0
LEI (patru sute şaptezeci si opt mii lei si zero bani) *2)
Condiţiile de vanzare sunt u rm a to a re le :....................................................................................
Date privind identificarea terenului:

Informaţii privind terenul
Comuna
Număr
Suprafaţa
Număr
Număr
Număr Categoria
Oraşul
Carte
- HACadastral
Tarla / lot Parcela de folosinţa
Judeţul
Funciara

Specificare

Se completeaza
de catre
vanzator

LUICA

1.8439

9/7

12

ARABIL

Verificat
primărie
OBSERVAŢII
Cunoscând ca falsul in declaraţii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările si com pletările ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si
complete.
Vanzator/Im puternicit,
RO TA R U MARIA
-----^*1** i n /•'IO
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Judeţul CALARASI

Registrul de evidenta

Primaria LUICA

N r ........ d in ..........................

LISTA
preemptorilor in vederea exercitării dreptului de preemptiune
asupra ofertei de vanzare in ordinea rangului de preferinţa
Ca urmare a înregistrării ofertei de vanzare depuse de R O TAR II MARIA in calitate de
vanzator, pe baza inform aţiilor cuprinse in oferta de vanzare au fost identificaţi următorii
preemptori:
1. Coproprietari ai terenului a cărui oferta de vanzare a fost inregistrata
Nume si prenume persoana fizica/Denum ire
persoana/persoane juridica/juridice, asociaţii
Nr
Adresa dom iciliu/
si alte entitati fara personalitate juridica,
crt
resedinta/sediu
precum si persoane juridice care nu se
inregistreaza in registrul comerţului

2. Arendaş al terenului a cărui oferta de vanzare a fost inregistrata
Domiciliu/
Nume si prenume arendaş
Sediu
SC DOWIVIAN IMPEX SRL TUNARI/ILFO V

3. Proprietari vecini ai terenului a cărui oferta de vanzare-cum parare a fost inregistrata
Nume si prenume vecin .1. PA R A S C H IV IO N

4. Statul roman, reprezentat prin Agenţia Dom eniilor Statului

PRIMAR
Dobrin Ion

SECRETAR
Constantin Cristiana

