
ANEXA Nr. IB
fir> . 3S1 !  Q(¿lY

OFERTA
de vanzare teren

Subsemnatul/Subsemnata Dragan Nicu, CNP avand adresa
de comunicare in: localitatea Calarasi, str. n r .^ b l. sc. et.
ap. judetul/sectorul Calarasi, codul postai ...............e-mail .................., tel.........
vând teren agricol situat in extravilan, in suprafaţa de 1.5 (ha), la preţul de 42.000 lei ( 
patruzecisidouademii) (lei)

Condiţiile de vanzare sunt următoarele:

Date privind identificarea terenului

Specificare

informaţii privind amplasamentul terenului
Categori 

a de

fo los in ţa

Obs.
O raşu l/

Com una/

Judeţu l

Supraf

a ta

(ha)

Num ăr

cadast

ra l

Num ăr de 

carte funcia ra

Num ăr

tarla/lo t

Num ăr

parcela

Se com pletează  

de către 

vanzator

Roseti / 

Calarasi
1,5 3860 3860 2 85 A

Cota de 
15.000/ 
16.000

Verificat

prim ărie f * > r * r

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

Data

Vanzator/Imputernicit, 
Frasin Stefan

(numele si prenumele in clar) 

Sem

ol ol \



R O M Â N I A  
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 

PRIMĂRIA COMUNEI ROSETI 
Tet:~0242/344022/Fax 0242/344017 

E-m ail prim ariaroseti@ yahoo. corn

Registrul de evidentă 7  <7 n { Q
NrŢ / l dn D 1 - U ' I

L I S T A
preemptorHor în vederea exercitării dreptului de 

preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă

ANEXA IC

Ca r I
hMco

urma* a înregistrării 
A((CO

ofertei de
în

vânzare 
calitate de

informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identificaţia următorii preemptori:

depuse 
vânzător, pe

de
baza

1. • Coproprietari ai terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregsitrată

Nr.
crt.

Nume şi prenume persoană fizică/ Denumire persoană/ 
persoane juridică/ juridice, asociapi şi alte entităp fără 
personalitate juridică, precum şi persoane juridice care nu 
se înreqistrează în registrul comerţului

Adresă domiciliu/ reşedinţă/ 
sediu

---- -----

n/TTT^

2. Arendaş a! terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată

Nume si prenume arendaş
Domiciliu/sediul

3. Proprietari vecini ai terenului a cărui ofertă de vânzare-cumpărare a fost 
înregistrată

Nume şi prenume/denumire vedn ~L £ ~ t y v f f o A ' i i N
2. _ t

3. X  ̂X \{LC ( î 7\-

4. Statul român, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului

PRIMAR,

Nicolae RAJNQVEA NU

SECRETAR COMUNĂ,

%

\


