
Fo1mular pentru persoane fizice 

- OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata* 1 ), '50:.< ... &.-.f � !. P .... /).:�. �(f .......... , CNP�::�l.�f.'(6.. -:r?(({;
având adresa de comunicare în: localitatea .S..U-!.(�'!,. -:-:,(f:(/rtf:<. (�(.,, str . .. r'.k:��<f-.'?..fY ............ nr. <3 
.. ::., bi. .. ::-.,-·se . ..... � et. ... :., ap . ... �., judeţul/sectornl .?.dt..ll·J., codul poştal .............. .... , e-
mail .... ... ... ....... , tel.�½�:?.1,/vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de O.r1f?.<?."5. ... .. .
(ha), la p��ţul de�*) .. /f.�f� ...... � ............. (lei) � f\M-. ./ .k>-t • 

Cond1ţule de vanzare ·2) sunt urmatoarele: ... . . . ... . ...... .... ...... . . .... ...................... ......... . . . ... . .... . 

Date privind identificarea terenului 

Specificare 

Se 
completează 

de către 
vânzător 

Verificat 

Primărie 

Oraşul/ 

Comuna/ 
Judeţul 

")lt1t eu 
- ' .

�li'\ t/t:tf-(. rii • 

'j_,tt..19-.J 

Informaţii privind amplasamentul (*) (**) (***) 

Suprafaţa (ha) Număr Număr de Număr 

cadastral carte tarla/lot 
funciară .. 

o, {60 � Ip (f'l.e;, - ij08')'J- -

Categoria Observaţii 

Număr 
de 

parcelă 
folosinţă 

oflt.\'j}J i� 

Cunoscând că falsul în declaraJii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 

cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete. 

Vânzător/Împuternicit, 
.,:1:{.6.X1.ft1!:.;1.� ..... lh-!!.f.l ,1 /V""�'"" r/':Jc�c 6 M ll-t' e?lr F�(/) e-� r /1v4 
(numele şi prenumele în clar) 
Sel.1Jllătura 
.... ..l J 1� .. � ..... 
L.S.
Data .'!!:2. .. ,.�.d\.9.o 2. a.._

NOTE: 

- Câmpurile notate cu(*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu(**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.

*1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
*2) Se va completa în cifre şi litere. 
*3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului

funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 


