ANEXA 1B
la normele metodologice

OFERTA DE VANZARE TEREN
Nr 8 din 29.08.2022
Subsemnatul/Subsemnata *1),
CRĂCIUN ANGELICA , CNP
, avand adresa de comunicare in: Municipiul
Vatra Dornei, strada Unirii, nr.
, bl.
, scara , ap. , judeţul Suceava telefon
0740/152076 ,
Subsemnatul/Subsemnata *1),
, C N P .................................................... avand adresa de comunicare in: localitatea
...................................... str............................nr........ bl........ sc....... , et....... ap......., judetul/sectorul
..............................codul p o s ta i..................... ta r a ......................
Subsemnatul/Subsemnata *1),
GEORGESCU MARGARETA , CNP
, avand adresa de comunicare in:
comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava
vând teren agricol situat in extravilan, in suprafaţa de 0.0458 (ha), la preţul de 10000.0
LEI (zece mii lei si zero bani) *2)
Condiţiile de vanzare sunt următoarele: zece mii lei
Date privind identificarea terenului:
In fo rm aţii privind teren u l

Specificare

Comuna
Oraşul
Judeţul

Suprafaţa Număr
- H A - Cadastral

Număr Număr
Categoria
Număr
de
Carte Tarla /
Observaţii
Parcela
lot
Funciara
folosinţa

Se
POIANA
completează
34015
PĂŞUNI
0.0458
34015
STAMPEI
de către
vanzator
Verificat
2?
primărie
>
Cunoscanc ca falsul in c eclaratii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările si completările ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si
complete.
Vanzator/lmputernicit,
CRĂCIUN ANGELICA
(numele si prenumele in clar)
S e m n ă tu ra

(numele si prenumele in clar)
Semnătură

GEORGESCU MARGARETA
(numele si prenumele in clar)
Semnătură

Data

29 .08.2022
NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează incazul incare sunt cunoscute informaţiile.
1) Se completează numele si prenumele proprietarului terenului.

Vanzator/lmputernicit,
CRĂCIUN ANGELICA
(numele si prenumele in clar)
Semnătură

(numele si prenumele in clar)
Semnătură

GEORGESCU MARGARETA
(numele si prenumele in clar)
Semnătură

Data
29 .08.2022
NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind
Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.
- Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.
- Câmpurile notate cu (***) se completează de către imputernicit. Inacest caz, prezintă documentele doveditoare a calitatii de imputernicit.
--------------* 1)

- copie a BI/CI al/a vânzătorului persoana fizica sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoana fizica cu domiciliul instrăinătate;
- copie legalizata a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (după caz: contract de vanzare-cumparare, contract de
donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlude proprietate, certificate de moştenitor, contract de
schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
- extras de carte funciara de informare insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, insistemde coordonate Stereografic 1970,
daca este cazul;
- incaz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegaţiei, precumsi o copie a BI/CI al/a imputernicitului persoana fizica sau o copie a
paşaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul instrăinătate;
- alte documente doveditoare, după caz.

