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LISTÂ PREEMTORI 

pentru terenul in supr. de 0,0850 ha situat în extravilanul mun. Craiova, tarla nr. 10, parcela 
nr.740/4, cu nr. cadastral 229591, intabulat 'in C.F. nr. 229591 a Loc. Craiova, confonn ă  cu cererea 
pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului Imegistrat ă  sub nr. 24275 din 07.02.2020 

Statul Rontiin Coproprietari 	 Arendaşi 	Proprietari vecini 
prin A.D.S. 

0 	 1 	 2 	 3 
OLTEANU FLORIAN 
OLTEANU LUCIANA 

RAMONA  

REZERVA PRIMARIEI 
SIMNICU DE SUS  

De 818/2 

Şef Serviciu, 

Mirel Bontea 
intocmitke''' 

Constanta Bara 

FO 20.01.16 



ANEXA Nr. 18 
la normele metodologice 

la Legea nr. 17/2014 

- Forrnular pentru persoane fizice- 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnatul/Subsemnata l)• 5072/1->&" 04911-Ă6(*i   /.tilLet..---'9-- 	lf, CNP 	 
, 

	 , având adrgsa ie , comunicare in: 
localitatea .(»kbtirfk--- 	 , str 

	 , sc 	, et 	 , ap 	, 
judellsectond . . . . , -0 	 , codul postal     e- 
mail 	 , tel. . . 
1)  Se completeaz'ă  numele şi prenumele propnetaruim terenului. 	/ 

 

vând teren arico1 şjIiat in extravilan, în suprafa ţă  de 
. 	.?"2 C C 	(1e02)  .  

 

,c / 	5-1) 

 

(ha), la preţul de . . 

   

     

Se va completa in cifre şi litere. 
ikto - 	 ELL, 

Condiţfile de vânzare sunt urm ătoarele. 	  

Date privind identilicarea terenului 

Specificare 

Informaţii privind amplasamentul terenului 

Oraşul/ 
Comuna/ 
Judeţul (*) 

Suprafaţa 
01a) (*) 

5,  

Num—  
(**) 

Număr 
de carte 
funciară  
(**) . 

lcadastral 	tar a/lot 
Număr 

(**) 

Număr 
parcelă  
(**) 

Categoria de 
folosinţă3)  
(**) 

Obs. 

completează  de 
Se  

către vânzător  
($9.ăjW4--  

/),-,.. 
'I `-'01-4  41(74  056/ 1  1* l°  

h; 

Verificat 
primărie4)  

" Se completează  categoria de folosinţă  a terenurilor agricole situate în extravila.n productive, care 
sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, planta ţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegeta ţie forestieră, dacă  nu fac 
parte din amenajamentele silvice, p ă.şunile Impădurite, cele ocupate cu construc ţii şi instalaţfi 
agrozootehnice, amenaj ările piscicole şi de imbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de 
exploatare agricolă, platfonnele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor produc ţiei agricole ş i 
terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru produc ţia agricolă . 



4)  Se completează  cu "X" rubricile in care informa ţiile pot fi comparate cu datele din Registrul 
agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civil ă., altele asemenea. 

Cunoscând că  falsul 1n declaraţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, declar c ă  datele sunt reale, corecte şi complete. 4/(6e.- 

gite -74" 	°1.  
C1.‘d-(-  

Vânzătortimputernicit, 	 b 	&A  
(numele şi prenumele în clar) 

Semnătura 	  L.S. 
DataC2-.: 

NOTE: 
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă in cazul 1n care sunt cunoscute informa ţiile. 


