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QUAL 1T 
1SO 9001 CERT1FICAT &415C 

LISTĂ  PREEMTORI 
pentru terenul 1n supr.de  0, 0638 ha 

situat în extravilanul mun. Craiova, tarla nr.52, parcela nr.524 cu nr. cadastral 238273 intabulat 
1n C.F. nr. 238273_ a loc. Craiova, conformă  cu cererea pentru afi şarea ofertei de vănzare a 

terenului inregistrat ă  sub nr.211979 din 04.12.2019. 

Coproprietari Arendaş i Proprietari vecini Statul Român 
prin A.D.S. 

0 1 2 3 
Predoi Alexandru Dan Nica Maria 

Pirlea Viorel Marian 
Pirlea Maria 

Nica Nicolae 

Nica Maria 

De 196/1 

HC 199 

Sef Serviciu, 	 ,16in‘mit, 
Mirel Bontea 	 ins 	Trifu 



Verificat 
primărie4)  

ANEXA Nr. I B 
ia nonnele metodologice 

la Legea nr. 17,2014 

- Formular pentru persoane fizice- 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

dri .2 Subserrmatul/Subsempatai),,erk'^ 	
, CNP 	 

	 , având ,adresa, de comunicare in: 
localitatea 	 , st,r ,  . 
ni 	 . ., hl 	 — 	, sc 	— 	et 	 — 	, aP 	 —  , 
judetul/sectorul 	9 Lj 	  coduI ooştal 	 e- 
mail 	— 	 , tel 

Se completează  numele şi prenurnele proprietarului terenului. 

1a9 4  ,vand teren 	coLsitua) in extravilan, în suprafa ă  de°, °  

2) Se va completa în cifre 

 

(ha), la pretul de . 

 

Conditfile de vanzare sunt urrn ătoarele. 	  

Date privind identificarea terenului 

; Se C2(` 
completează  de r\  
c.ătre vânzător ‘t.2_)o ics 

Nurnăr U 	 Număr 	 Număr Număr Oraşu  
rafala 	de carte Sup 

Cornuna/ 	 cadastral 	taria/lot parcelă  
(ha) (*) 	 funciară  Judetul (*) 	 (**) 	 i;**) 	(**) , 	(**) 	. 

; i 	 1 

Informaţii privind zunplasamentul terenului 

Categoria de 
fo1osintă3)  (**) 

j(Pbi 

Specificare 
Obs. 

Se completează  categoria de folosintă  a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care 
sunt: arabile, viile, fivezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatifie de haznei şi duzi, păşurdle, 
fânetele, serele, solarele, răsadnitele şi altele asemenea, cele cu vegetatie fores-tieră, dacă  nu fac 
parte din amenajamentele silvice, p ă.şunile finpădurite, cele ocupate cu constructfi şi instalatii 
agrozootehnice, arnenajările piscicole şi de Imbunătăţ iri funciare, drumurile tehnologice şi de 
exploatare agricol ă , platformele şi spalifie de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole ş i 
terenurile neproductive care pot fl amenajate şi folosite pentru productia agricol ă . 



Se completează  cu "X" rubricile in care informa ţ lile pot fi comparate cu datele din Registrul 

agricel. evidentele fiscale, eviden ţele de stare civil ă , aliele asemenea. 

Cunoscănd că  falsul in cleclaratil se pedepse şte conforrn Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

modificările şi completările ulterioare, deciar c ă  datele sunt reale, corecte şi complete. 

(7 ,  Vănzător/imputernicit, ,42  	/,-. ( c.). i_ .::1., , 
• 	(numele ş i pren(driele in clar) 

Sernnătura . ..., L.S. 
Data  ')(';' 12  .-- 

,
"i`j  

NOTE: 	. 
- Cămpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- Cămpurile notate cu (**) se completează  in cazul in care sunt cunoscute infonna ţiile. 


