
PRIMĂRIA COMUl!EI OTEŞANI 
JUDETUL VĂLCEA 

INTRARE Nr. J__ 
JEŞIRE 

z iua;J._f lun.:i _ _Ql_ :inul �J_J 

ANEXA IB 

OFERTĂ DE VÂ ZARE TEREN 

Subsemnatul/Subsemnata/\ I), .... §??.�./.'J.-P..-:�r-:.f. .............. , CNP .. 
. ................. „ str. 
judeţul/sectorul 

„ codul poştal ...................... „ e-mail ... ..... „ ........ „ tel. ................. . 
Subsemnatul/Subsemnata/\ 1 ), ... 6. .. q,.f..b.f: ... k..f:.f.4.r .'!!. .. �(;5-1.; CNP 

codul poştal ...................... „ e-mail .... „ .. „ ........ „ tel. „ ............... „ vindem teren 
agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ... Pr..P..f.l...J. .. (ha), la preţul de(*) .„ .. r.t.J!.t?. ....... . 

(lei). ..{'tjf.P!'d- �rY c_p't;vD · <:/"u� c./c_,' 

Condiţiile de vânzare/\2) sunt următoarele: 

········································································�········································································· 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Z.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· 

Date privind identificarea terenului 

Informatii privind amplasamentul �erenului 
Categoria 

Or asul/ Numar de de 
Specificare Supra fata Numar Numar Numar folosinta3) 

Obs. 
Comuna/ carte (ha) cadastral 

funciara 
tarla/lot parcela 

Judetul (**) 
( *) 

(*) (**) 
(**) 

( **) (**) 

Se completeaza de catre (frf.1./IM oroFIJ 21JD1Jl :J]flit ltf/6 vanzator � ·-
..-- � 

Verificat primarie4) 
/< )<. y )C - � - -

1 



Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete. 

Da ta .... :!..{:. „ .?. I. : „ .. (;P.. f .J:.. .... „ . .  

:'-.OTE. 
- Câmpurile nouitc cu(•) sunt obligatoriu de completat 

Vânzător/Împuternicit, 
Gosea Dorina 

(numele şi prenumele în clar) 

Semnătura 

Vânzător/Împuternicit, 
Gosea Eusebiu-Daniel prin împuternicit 

Gosea Dorina 

Semnătura 

Vânzător/Împuternicit, 
Gosea Ludmila-Aura prin împuternicit 

Gosea Dorina 
urnele în clar) 

Semnătura 

Vânzător/Împuternicit, 
Gosea Adrian-Marius prin împuternicit 

Gosea Dorina 
enumele în clar) 

- Câmpurile notate cu ( „) se completează in cazul in care sunt cunoscute mforma111lc 

"I) Se completează numele şi prenumele proprietarului h:rcnulu1 
"2) Se va completa în cifre ş1 litere. 
"3) Se completea1.ă categoria de folosinlă a terenurilor agricole :.11ua1e în e�tro\ 1lan conform an 2 dm I cge;i fo ndului funciar nr I 811991 

repubhcală. cu mod1ficJnlc ş1 complelănle ulterioare 
"4) Se completează cu ,.X" rubricile în care 111fonrn1pde pot fi comparate cu datele dm Registrul agricol. C\ldcn\cle fiscale, evidenţele de stare 

c1v1lll. altele asemenea. 

2 




