ANEXA nr. 1B:
Formular pentru persoanefizice
OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul PIRCIU VIRGIL,CNP
.având adresa de comunicare în: localitatea SLATINA ,
str. Cuza Vodă, nr. 2A, bl. G4, SC. B, AP. 2, județul Olt, codul poștal.................. ,e-mail.................... ,
tel................ ,
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,0728(ha),
laprețulde(*) l.OOO(lei), (unamie lei)
Condițiile de vânzare^) sunt următoarele:..................................................

Date privinc identificarea terenului
Specificare

Se
completează
de către
vânzător.
Veri fi cat
primărie4)

Informații privind am plasamentul terenului
Suprafața Număr
Număr de Număr
Orașul/Comuna/Județul (ha)
carte
cadastral
tarla/lot
C)
funciară
C) (**)
(**)
(**)
85
PERIEȚI, OLT 0,0728

X

X

X

X

X

Număr parcelă
(**)

Categoria de folosință^)
(**)

1
Observații

VIE

19

X

!

X

Cunoscând că falsulîndeclarațiisepedepsește conform Legiinr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificărileși completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
Vânzător/împutemicit,

PIRCIU VIR&IL
Semnăti
..............

j

>.

Data........................
NOTE:
Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Câmpurile notate cu (**) se completeazăîncazulîncare sunt cunoscute informațiile.
Se completează numele și prenumele proprietarului terenului.
Se va completa în cifre și litere.
Se completează categoria de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului funciarnr.
18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Se completează cu"X" rubrici le în care informațiile potfi comparate cu datele din Registrul agricol, evidențele fiscale, evidențele de
starecivilă, altele asemenea.
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ANEXA nr. 1B:
Formular pentru persoanefizice

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul PIRCIU VIRGIL,CNP
, având adresa de comunicareîn: localitatea SLATINA ,
str. Cuza Vodă, nr. 2A, bl. G4, SC. B, AP. 2, județul Olt, codul poștal.................. ,e-mail.................... ,
tel................ ,
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,5400(ha),
laprețulde(*) lO.OOO(lei), (zecemii lei)
Condițiile de vânzare^) sunt următoarele:..................................................
Date privinc identificarea terenului
Specificare

Se
completează
de către
vânzător.
Verificat
primărie4)

Informații privind am plasamentul terenului
Număr de Număr
Suprafața Număr
Orașul/ComunaZJudețul (ha)
cadastral
carte
tarla/lot
(*)
funciară
(*)
(*')
(**)
(**)
83
PERIEȚI, OLT 0,5400

X

X

X

X

X

Număr parcelă
(**)

1
1
|

Categoria de folosință3)
(**)

Observații

1

ARABIL

35

X

1

X

Cunoscând căfalsulîndeclarațiisepedepsește conform Legiinr.286/2009privind Codul penal, cu
modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
V ânzător/împutern icit,

PIRCIU VIRGIUx
SemnăXm
..................... :......... L.S.
Data

NOTE:
Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Câmpurile notate cu(**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informațiile.
Se completează numele și prenumele proprietarului terenului.
Se va completa în cifre și litere.
Se completează categoria de folosința a terenurilor agricole situate în extravilan conform ari. 2 din Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Se completează cu "X"rubricileîncareinformațiilepotfi comparate cu dateledin Registrul agri col, evidențele fiscale, evidențele de
starecivilă, altele asemenea.
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