
ANEXA Nr. IB
la normele metodologice

- Formular pentru persoane fizice -

OFERTA DE VANZARE TEREN
Subsemnatul:

POPESCU VICÂ, CNP - Având --  in: localitatea
SLATINA, , judetul/sectorul
OLT, codux ............  e-mail ...................... . tel........... ,

vând teren agricol situat in extravilan, in suprafață de 0,2680 (ha), la prețul 
de 6700(lei)2) sasemiisaptesute lei si zero bani.

Condițiile de vânzare- sunt următoarele;

Date privind identificarea terenului

Specificare

Informații privind amplasamentul terenului Categoria 
de 
folosința3)
(**)

Obs.
Orașul/ 
Comuna/ 
Județul 
(*)

Suprafața 
(ha)
(’)

Număr 
cadastral

Număr de 
carte 
funciara 
(**)

Număr 
tarla/lot 
(**)

Număr 
parcela
(**)

Se completează de către 
vânzător

PERIETI 
/ OLT 0,2680 0 0 69 39 Teren arabil

Verificat primărie4) X X X X X X X X

Cunoscând ca falsul in declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările si completările ulterioare, declar ca datele sunt reale, 
corecte si complete.

Vanzator/împuternicit,

)

POPESCU GABRIELA
(numele si prenumele in clar)

Semnătură

Data 30.08.2021

NOTE: ■ '
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
~ Câmpurile notate cu (**) se completează in cazul in care sunt cunoscute informațiile.
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ANEXA Nr. IB 
la normele metodologice

- Formular pentru persoane fizice - ■

OFERTA DE VANZARE TEREN
Subsemnatul:

POPESCU VICÂ, CNP
SLATINA,
OLT, codul postai ............

, având adresa de 

e-mail ...............

comunicare in: localitatea
, județul/sectorul 

.... , tel........... . ,

vând teren agricol situat in extravilan, in suprafață de 
de 34500 (lei}2) treizecisipatrumiicincisute lei si zero bani.

Condițiile de vânzare2’ sunt următoarele:

1,3800 (ha), la prețul

Date privind identificarea terenului

Specificare

Informații privind amplasamentul terenului Categoria 
de 
folosința3)
(**)

Obs.
Orașul/ 
Comuna/ 
Județul
(*)

Suprafața 
(ha) 
(*)

Număr 
cadastral
(**)

Număr de 
carte 
funciara
(**)

Număr 
tarla/lot
(**)

Număr 
parcela
(**)

Se completează de către 
vânzător

PERIETI 
/ OLT 1,3800 0 0 69 5 Teren arabil

Verificat primărie4) X X X X X X X X

Cunoscând ca falsul in declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările si completările ulterioare, declar ca datele sunt reale, 
corecte si complete.

Vanzator/împuternicit,

POPESCU GABRIELA
(numele si prenumele in clar) /Oz <64
Semnătură/

Data 30.08.2021

NOTE:
- Câmpurile notate cu
- Câmpurile notate cu

(*) sunt obligatoriu de completat.
(* *) se completează in cazul in care sunt cunoscute informațiile.


