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- Formular pentru persoane fizice·· 

Subscmnatul/Subsemnata 1
) •• of:;CU. . .. „ .... „ •.•..•. , CNP . 

!INEX!I Nr. 2 --------

având adresa de cornunicarc în: localitatea „„. „„„.„.„.„„.„.„, str. „„„„.„„ 
nr. „ bi. .„„„.„ sc .. „„„„ ct. , ap. „ jude( ul/sectorul „.„„„„.„.„ .. „ .„„.„ coctul poştal „„„ „ .. „„„„„„.„„ 
e-mail „„„.„.:_:„ .. „.„„„„„„„„„ .. „„„, tel. „„.„„„.„„„„„„„„„„„„.„.„.„ vcînd teren agricol situat în extravilan, în suprafi:iţf\ 

de „„.//./li?.„„.„ (mp), reprezent<'lnd cota parte .„„.//f...„„.„ la prc(ul de(*) „.„./,1. .<.f/„M.t?..;J{.'„ţ.}'Zp?.?X,lei). 
Condiţii Ic de vânzarc2

) sunt următoarele: 

... „. /!.?.<::.. . ... .l:d E:!-:1.Tt. q N/J..T ... hl!U .. 5 .U.J.. . .. t~cftD?.a ... x: .(t?·.\= .. d .tic .... ţ:.1.. TR!!. V.(. ?:lf.Ht..· .. 

Date privind identificarea terenului: 

Informaţii privind amplasamentul terenului 
>------------------·------·------·----

f 
„~)[)'u.~·-?/J3Cc:) /.J;I) ?u1-1 "· .,_ f...·;l e ,., ·1e;uk/ 

_..J.2ll.. ~,......_ •• .i . .Lt. ____ ,t'-=--'-'-'<""'"~ .!r.--<o-.-4....r~c"-') "2""· ""t ._:;,_,__:;::.LI. P '::::__: ~--1.:_!_·--··-~---·-··-„ . .........J 

Specificare Suprafaţa (1111)) 
Oraşul I ,.._ _______ ..,.. _______ .--i Număr de 

Se 
completează 

de către 
viinzător 

Verificat 
pri mari c 4) 

Comuna I 
Judeţul 

(*) 

Suprafaţa totală 

(*) 
Cotă -
parte 5

) 

I/! 

Număr 

cadastral 
(**) 

Număr Număr 
carte 

tarla/lot parcelă 
funciară 

(**) 
(**) (**) 

Categoria 
de 

folosinţă3 ) 
(**) 

(*) Declar că terenul agricol situat în extra vi lan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea· unei hotărâri 

judecatoreşti care sa ţina loc de contract de v{inzare: 

DA NU 

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, 
?·1,/ . J,. ·} . t) ·-·l-p. „„Cu.:':{.~H .. „1./ IJ.:d1."f..<::..„.„„ ... „ ........ „ 

(nVi11ele şi nrenwnele în clar) 

Semnătura 

Data „0.9. .. ./l.„Z.0..2.2„ .... „„ .. „ ........ „ ... . 


