
ANEXA lE NR. 276/03.02.2022

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

1. Subsemnatul/SubsemnataAl)MARCEA ION,CNP. având
adresa de comunicare în: localitatea EFTIMIE MURGU, str.
nr. , bl. . .... , sc. . ., et .
judeţul/sectorul Caraş-Severin,

..... , ap ,
codul posta1327l90, e-mail

••••••••••••••••••• t tel, şi
2. Subsemnatul/SubsemnataAl)MARCEA AURORA,CNP

adresa de comunicare în: localitatea EFTIMIE MURGU,
având
str.

nr. bl , sc. .., et.
judeţul/sectorul Caraş-Severin,

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

..... , ap. • •••• I 

codul posta1327l90, e-mail

vindem terenul agricol si tuat în extravi lan, în suprafaţă de 0,3900
(ha), la preţul de (*) 3500,00 (lei) (treimiicincisute lei)

Condiţiile de vânzareA2) sunt următoarele: .
Date privind identificarea terenului

Informatii pri7ind amplasamentul terenului

Specificare Orasul/ Suprafata Număr Număr de Numă r număr Categoria Obs.
Comunal (ha) Cadastral Carte tarIa parcela de
Judetul (* ) (* *) Funciară /lot (* *) folosintă

(* ) (* *) (* *) A3)

(* *)

Se EFTIMIE
completeaza MURGU/ 0,3900 31920 31920 106 3929 arabil

de catre CARAS - 
vanzator SEVERIN

Verificat
primarie X X X X X X X X

A4)

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.

Vânzător/Împuternicit,
MARCEA ION şi MARCEA AURORA

semnătura.~.

Data 3 februarie 2022

NOTE:
Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Câmpurile nota te cu (~~) se completea=ă în ca=ul în care sunt cunoscute informatiile.

'1) Se completea=ă numele si prenumele proprietarului teren~lui.
'2) Se va completa în cifre si litere.
'3) Se comp.Le t e ac ă categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în ex t r av i Lan

conform art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si
completările ulterioare .

..J) Se comp l e t.e a c ă cu ,,:':" rubricile în care informatiile pot fi comparate cu datele din
Pegistrul agr~col, e7idente1e fiscale, evidentele de stare civilă, altele asemenea.


