
Formular pentru persoane fizice 

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnatul/Subsemnata* I), �f21J.f:;r};f_.,Jt?./f _ . ... , CNP :J.'lf rţ,Jţ(H/. Vf.. ... 0_vând 
adresa de comunicare în: localitatea r'd.$ .... f;ţfj(itii.t. .... ./.lf.i..Q1(�(i/ .... nr. ft. .. , bl. ..... , sc.-
..... , et ::-:-:., ap. .:::-, judeţul/sectorul „51f ........ ... , codul poştal JL�P.0,7 e-mail ................. , 
telb.if.�3,<?vând teren a�,�at}n ��travi\a� suprafaţă <_ie ... ;.t/?;flj/i�:·.": (ha), la preţul
de(*) .. �f:.C!?.9 ....... (lei).rv.t,w.�et. .. �.t .. !fJf:: ....... @..< ... <J(t(.o. .. /41. ..... � ................... .

Condiţiile de vânzare*2) sunt următoare!{ ...................................................... .................... . 

Date privind identificarea terenului 

Specificare Informaţii privind amplasamentul (*) (**) (***) Categoria Observaţii 

Oraşul/ Suprafaţa (ha) Număr Număr de Număr Număr 
de 

Comuna/ cadastral carte tarla/lot parcelă 
folosinţă 

Judeţul funciară 

Se �!/1'-!!_F() completează 
-

de către G1 L V/Wl{d fJ;l/3!0 $31!1 �31tf L!VIIIJ4 
t/&!lf'R_ -

vânzător e;/· 
611LJJr 

I!lf /f/j/l 
Verificat 
Primărie 

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

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

V
,..
c:w�ăto,ţ:/ţmput,�!liqit, 

� ,;;;,m.3/Jt!. .... t/ttKllf .... � I# 
(numele ş

l
· e urnele în clar) 

Semnătura 
............... . ..... 

�·!� J.r.: .0�: .. d:OJ.3 
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. 
*4) Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele

fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea. 

* Prezentul document conţine date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Regulamentul 679/2016.


