OFERTA DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata *, CALINOIli MARIN, CNP :*

având adresa

1

de comunicare în: localitatea Bals, str.

. , nr. ^>*, bl. D, sc. 2, et.

Judeţ / Sector: OLT, codul poştal

e-mail

, tel..

Vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă totala de:
la preţul:

ap. 1,

0,38(ha),

1.900 (omienouasute lei)

21

Condiţiile de vânzare sunt următoarele:

Date privind identificarea terenului:
Informaţii privind amplasamentul terenului
Oraşul/
Suprafaţa
Comuna/
(ha)C)
Judeţul (•)

Specificare

Se completează de către
vânzător

lancu Jianu
OLT

719

038

Arabil

719

V

Verificat primărie '
4

Cunoscând

Categoria de
Număr
Număr de Număr
Număr
folosinţă»
(**)
carte
cadastral
tarla/lot
parcelă (**)
funciară
(**)
(**)
(**)

că

falsul

în

declaraţii

se

pedepseşte

conform

Legii nr;,

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar ci
datele sunt reale, corecte şi complete.

ÎMPUTERNICIT:
IONESCU C L A U D I U - I O N U T
(nume şi prenume^
Semnătura
Data :

Obs.

ANEXA Nr. IC
la normele metodologice

Judeţul OLT
Lnitatea administrativ-teritoriala COMUNA IANCU
J1ANU

•

Registrul de evidenta
Nr .209 din 16.10.2018

LISTA
preemptorilor in vederea exercitării dreptului de
preemptiune asupra ofertei de vânzare in ordinea
rangului de preferinţa

Ca urmare a înregistrării ofertei de vânzare depuse de CALINOIU MARIN in calitate de vânzător, pe baza informaţiilor
cuprinse in oferta de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori:
1. Coproprietari ai terenului a cărui oferta de vânzare a fost înregistrata

Nr.
crt.

Nume si prenume persoana fizica/Denumire persoana/persoane
juridica/juridice, asociaţii si alte entităţi fara personalitate juridica, precum si Adresa domiciliu/resedinta/sediu
persoane juridice care nu se inregistreaza in registrul comerţului

l.
2
2. Arendaş ai terenului a cărui oferta de vânzare a fost înregistrata

Nume si prenume
arendaş
Domiciliul/sediul
3. Proprietari vecini ai terenului a cărui oferta de vanzare-cumparare a fost înregistrata

Nume si prenume/denumire vecin

4. Statul roman, reprezentat prin
Primar,
MUNTEANU PAUL1CĂ L.S.
(numele si prenumele/semnătura)
Secretar primărie,
PREDA ROD1CA.
(numele si prenumele
•iC semnătura)
M

EST-CALINOIU V„
SUD- SERBAN EL.
VEST-MANOLACHE NIC.

Domeniilor Statului

OFERTA DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata", C A U N O I U MARIN, CNP .
de comunicare în: localitatea Bals, str. ;

"; -

, nr. 1

Judeţ / Sector: OLT, codul poştal

., având adresa

, bl. D, sc. 2, et. -, ap. 1,

e-mail

, tel..

Vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă totala de:
la preţul:

l,756(ha),

16.155 (saisprezecemiiosutacincizecisicinci lei) '
1

Condiţiile de vânzare sunt următoarele:
•s^-

Date privind identificarea terenului:
Informaţii privind amplasamentul terenului
Oraşul/
Suprafaţa
Comuna/
(ha)(*)
Judeţul (*)

Specificare

Se completează de către
vânzător

1,756

>

Verificat primărie"

Cunoscând

Iancu Jianii
OLT

Categoria de
Număr
Număr de Număr
Număr folosinţă '(**)
carte
tarla'lot parcelă (**)
cadastral
funciară (**) (*•)
(*»)

că

falsul

în

Obs.

5

878

878

r

yO

declaraţii

se

19

pedepseşte

55

y
conform

Anbjf

-

Legiknr.,

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că~~~~"
datele sunt reale, corecte şi complete.

ÎMPUTERNICIT:
IONESCU C L A U D I U - I O N U T
(nume şi prenume în cjar/)
Semnătura
Data :

ANEXA Nr. IC
ta normele metodologice

Judeţul OLT
Unitatea administrativ-teritoriala COMUNA IANCU
JIANU

Registrul de evidenta
iN'r .204 din 16.10.2018

LISTA
preemptorilor in vederea exercitării dreptului de
preemptiune asupra ofertei de vânzare in ordinea
rangului de preferinţa
Ca urmare a inregistrarii ofertei de vânzare depuse de CALINOIU MARIN in calitate de vânzător, pe baza informaţiilor
cuprinse in oferta de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori:
'. Coproprietari ai terenului a cărui oferta de vânzare a fost inregistrata

Nr.
crt.

Nume si prenume persoana fizica'Denumire persoana/persoane
juridica/juridice, asociaţii si alte entităţi fara personalitate juridica, precum si Adresa domiciliu/resedinta/sediu
persoane juridice care nu se inregistreaza in registrul comerţului

i.

2. Arendaş al terenului a cărui oferta de vânzare a fost inregistrata

Nume si prenume
arendaş
Domiciliul/sediul
3. Proprietari vecini ai terenului a cărui oferta de vanzare-cumparare a fost inregistrata

Nume si prenume/denumire vecin

NORD- CORBOIANU D.
SUD- CONSTANTINESCU 1.

4. Statul roman, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului
Primar.
MUNTFANU P AULICĂ L.S.
(numele si prenumele/semnătura)
Secretar primărie.
PREDA RODICA.
(numele si prenumel

âtura)

OFERTA DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata", CALINOIU MARIN, CNP
de comunicare în: localitatea Bals, str. ." .

., având adresa

. : , nr.

Judeţ / Sector: OLT, codul poştal

bl. D, sc. 2, et. -, ap. 1,

e-mail

, tel..

Vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă totala de:....
la preţul:

5.100 (cincimiiosuta lei)

l,02(ha),

:

Condiţiile de vânzare sunt următoarele:

Date privind identificarea terenului:
Informaţii privind amplasamentul terenului
Oraşul/
Suprafaţa
Comuna/
<ha)(*)
Judeţul (*)

Specificare

Se completează de către
vânzător

Iancu Jianu
OLT

Verificat primărie

"X

41

Număr
cadastral

1,02

C*)

Categoria de
Număr de Număr
Număr
folosinţă ' (*•)
carte
tarla/lot parcelă (**)
funciară (**) (**)

1490
Sc

3

1490

2

31

f

X

X

in

Arabil / ^
/ o

ii

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că
datele sunt reale, corecte şi complete.

ÎMPUTERNICIT:
IONESCU C L A U D I U - I O N U T
(nume şi prenumejn/par)
Semnătura
Data :

Obs.

.

