
ANEXA 1B
la normele metodologice

OFERTA DE VANZARE TEREN
Nr 1 din 20.02.2023

Subsemnatul/Subsemnata *1),
IANOŞ ELENA-GIULIA , CNP ' , avand adresa de comunicare in: COMUNA
DORNA CANDRENILOR, SAT DORNA CANDRENILOR, NR. , JUD. SUCEAVA telefon 
0747419715 ,

vând teren agricol situat in extravilan, in suprafaţa de 3.8907 (ha), reprezentând cota 
parte la preţul de 85000.0 LEI (optzeci si cinci mii lei si zero bani) *2)

Condiţiile de vanzare sunt următoarele: OPTZECISICINCIDEMIILEI

Date privind identificarea terenului:

Specificare

Informai ii privind terenul

Comuna
Oraşul
Judeţul

Suprafaţa
-HA- Număr

Cadastra
I

Număr
Carte

Funciar
a

Număr 
Tarla / 

lot

Număr
Parcel

a

Categori
a

de
folosinţa

Observaţi
iSuprafat

a
totala

Cota
parte
*5)

Se
completează 

de către 
vanzator

POIANA
STAMPEI 3.8907 1/1

3.8907 30818 30818 PĂŞUNI

Verificat
primărie V f i * / ! X
(*) Declar ca terenu agricol sil uat in extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea

unei hotarari judecătoreşti care sa tina loc de contract de vanzare: Da |_| Nu |x|;

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.

Vanzator/lmputemicit,
IANOŞ ELENA-GIULIA
(numele si prenumele in clar)
Semnătură v v
..!MQ$,.£LC.hlA ...fiv o U  fV

Data ~
20.02.2023

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează in cazul in care sunt cunoscute informaţiile.

*1) Se completează numele si prenumele proprietarului terenului.
*2) Se va completa in cifre si litere.
*3) Se completează categoria de folosinţa a terenurilor agricole situate in extravilan productive, conform art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare.
*4) Se completează cu "X" rubricile in care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, 
altele asemenea.
*5) Cota - parte din suprafaţa se exprima in fracţie si in hectare.


