
Formular pentru persoane fizice -

OFERTA DE VANZARE TEREN

.. e-mail ..

Subsemnatii:
GUGIU COSTIN, CNP

SLATINA, str.
codul postai ........

GUGIU NICOLETA, CNP . având
SLATINA, str. Piața Gării, nr. 3, bl. 7, sc.
codul postai .............. e-mail ............

de
in suprafață de 0,9798 (ha) ,| 

24500 (lei)2) douazecisipatrumiicincisute lei si zero bani. | 
Condițiile de vânzare21 sunt următoarele: .1

vând teren agricol situat in extravilan,

Date privind identificarea terenului

Categoria ,'i 
de : ; țț 
folosința3?) 
(**) li ț

Teren arabil

Specificare

Informații privind amplasamentul terenului
Orașul/ 
Comuna/ 
Județul 
(*)

Suprafața 
(ha) 
(*)

Număr 
cadastral
(**)

Număr de 
carte 
funciara
(**)

Număr 
tarla/lot 
ț * * }

Număr 
parcela
(**)

Se completează de către 
vânzător

PERIETI 
/ OLT 0,9798 50405 50405 65 35/1

Verificat primărie4) X X X X X X

județ ui/secțo'^dill’i
• • l : iț

1: 
ii

i.'

' ’ ’ • /• ~ . ■28 6/2009upțiviM
cu modificările si completările ulterioare, declar ca datele sunt!' ■xealfe^: 

’ : i h Ț !> ' !! • I'
'irVOlG t 6 • r î; \! H i’ ; î ’ ; I . '

Cunoscând ca falsul in declarații se pedepsește conform Legii nr. 
Codul penal, < 
corecte si complete.

Vanzatori/Imputerniciti,

GUGIU COSTIN
(numele si prenumele in clar)

GUGIU NICOLETA ' h
(numele si prenumele in clar),

^emnltura S eTUTTA tn r a x

Data U7.U6.2021

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează in cazul in care sunt cunoscute informațiile.



[
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;l

ANE'XA."

Județul (*)OLT__________________________
Unitatea administrativ-teritoriala (*) 
UAT PERIETI (

NOTIFICARE PREEMPTORI

In temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele /_iriășuti y.e’ j< H R:' ' J ÎH iț reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de md’d^ficar^ 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin in adm!i'nisit4

ha. 
iUi 1 1 IU! ti ! ? • ;administrare- ? 

agriicola 3și î 
cu modificările si completările u;iM‘e.rl!gșțe>'J

f.i)lî^(0ari !

terenuri proprietate publica si privata 
infiintarea Agenției Domeniilor Statului, 
prin prezenta se aduce la cunoștința POPESCU VOICA, CNP/CIF ......... '
Înregistrare .......... (**) in calitate de preemptor de rangul "j 3),
domiciliul/re ședința/sediul social/secundar in : PERIETI, codul postai . . . ; 
mail .......... . tel ...........  j .E;i

Oferta de vanzare nr. 25 din data de 07.06.2021, ' ‘
GUGIU NICOLETA, privind terenul agricol situat in extravilan,
(ha), nr. cadastral 50405, nr. carte funciara 50405, 
categorie de folosința Teren arabil, la prețul 
sediul/site-ul

a statului cu destinație
: i

1 i âvârid

...MWI F|!:idepusa de GUGIU COSTIN/H |și 
in suprafațamție [6/9758 

parcbl^ȚȘȘ/l,1cadastral 50405, nr. carte funciara 50405, nr. tarla 65, nr. 
de folosința Teren arabil, la prețul de 24500 (lei), 

. Primăriei DAT PERIETI, județul OLT.

Primar,

(numele si prenumele/4emhaturqț()
L.S.

Secretar primărie,

(numele si prenumere/semnătură)

I 
i

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul

Registrul asociațiilor si fundațiilor. ;
- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menționat in lista preemptorilor.



Județul (*)OLT
Unitatea administrativ-teritoriala (*) 
UAT PERIETI

■

NOTIFICARE PREEMPTORI

î:

5; 
i'.

W li W 

reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de m'pdf^id^ț.^' a î ' 
t * • • 4 _j * j_ ' • a- j- ■ n i j_ * ■ A ' • ’ ' • lL'jJ J • i | r

In temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele.

Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
terenuri proprietate publica si privata 
infiintarea Agenției Domeniilor Statului, cu 
prin prezenta se aduce la cunoștința SC AGROPREST RAZCO SRL, 
nr. inregistrare .......... (**) in calitate
domiciliul/reședința/sediul social/secundar in: 
mail .......... . tel .......... .

Oferta de vanzare nr. 25 din data de 07.06.2021, depusa 
GUGIU NICOLETA, privind terenul agricol situat in extravilan, in 
(ha), nr. cadastral 50405, nr. carte funciara 50405, nr. tarla 65, nr. 
categorie de folosința Teren arabil, la prețul de 24500 (lei),
sediul/site-ul ..........  Primăriei UAT PERIETI,

societăților ce 
a statului cu 
modificările si

1

.masuri Tde
Oh..Îi k 4> 1 ,rȚI

dețin in admirii sțrâre! 
destinație agțicoi(aj fsi^ 

i Ui'dU-'l-J'iii Ut*11 i
CNP/CIF 

de preemptor
PERIETI, codul

J .1 J J.!1
de rangulj 3,; 
postai . . . c

W'
i

nr.
de 

județul OLT.

;• ;7
de GUGIU COSTTNidhsi 
suprafața’ j:de 1 $,'97:98;

afisatai ilâ' t t !■' ' St N ;

;e~
S

S__
i

1
i
1

(numel tura)

(numele si prenumerersemnatura)

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**

Registrul asociațiilor si fundațiilor.
- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menționat in lista preemptorilor.

) se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numarul|i.&in
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la normele metbiiol.d

Ifl'J 
_______ JM

Registrul de evijqjej 
Nr. 25/2 din 07.06W

___  p 

■/

| fi 

ii !■ 

!;i li,!In temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele ^i ,
reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin in ud“‘ -1-' ~iJ‘“ 
terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinație ag 
infiintarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările si completările u 
prin prezenta se aduce la cunoștința GUGIU NICOLAE, CNP/CIF ......... ii
inregistrare .......... (**) in calitate de preemptor de rangul J
domiciliul/resedinta/sediul social/secundar in: PERIETI, codul postai ... 
mail .......... , tel ............ j

Oferta de vanzare nr. 25 din data de 07.06.2021, depusa de GUGIU COS 
GUGIU NICOLETA, privind terenul agricol situat in extravilan, in suprafața!* ț 
(ha), nr. cadastral 50405, nr. carte funciara 50405, nr. tarla 65, nr. par’ț-t 
categorie de folosința Teren arabil, la prețul de 24500 (lei), a£i 
sediul/site-ul ..........  Primăriei UAT PERIETI, județul OLT.

Județul (*}QLT__________________________  
Unitatea administrativ-teritoriala (*) 
UAT PERIETI

NOTIFICARE PREEMPTORI

(numele si prenuiiitrmti7-^jemiiia.uu.j-a)

i.
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adminbrsfci" /Molii Lt'piL'a,. ir im '■
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NOTE: N // I I
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. iJ /;■ î'
- Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul,; țiin

Registrul asociațiilor si fundațiilor. i . ii ! ’
- Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menționat in lista preemptorilor. M /
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