
ANEXA 1B 
la normele metodologice 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnatii·1> 

Tahu Adrian având adresa de comunicare în municipiul Bucuresti,Sector 4,str Bibescu Voda,nr 1,bl 
P4,sc 2,et 4,ap 35,telefon ... .......... . .  ,si 
Tahu Mirela având adresa de comunicare în municipiul Bucuresti,Sector 5,str Ion Creanga.nr 6A,bl

91,et 5,ap 22,telefon .............. . 
vindem teren agricol situat în extravjlan, în suprafaţă de 2,70 ha, la preţul de 67500,00 lei (saizeci si
sapte mii cinci sute lei si zero bani) 2l

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: ........ . ..... . .. ....... . . .... .... . ...... . 

D t . . d .d ffi a e pnvm I en 1 Icarea erenu uI:t I 

lnformatii privind terenul 

Comuna Numar 
Specificare Orasul Suprafata Numar Carte Numar Numar Categoric 

Judetul -HA- Cadastral Funciara Tarla/lot Parcela de 
folosinta3 

Se completeaza 
de catre NALBANT 2,70 34058 34058 42 A298 ARABIL 
vanzator 

Verificat 
Primarie4> 

OBSERVATII 

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, c 
modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete. 

Vanzator/Împuternicit 
Halici Liliana 
(numele şi prenumele în clar) 
Semnătura 

 
Data 

I':{., o 2 , l,{)Jj .......... . :.r ........................ . 

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

• 1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
·2) Se va completa în cifre şi litere.
·3)Se completează categoria de folosin\ă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, conform art 2 din Legea fondului funciar nr 18/1991 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare
4)Se completează cu "X" rubricile în care informa\iile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidentele de stare civilă, 
altele asemenea. 

Marius
Pencil



ANEXA 1B 
la normele metodologice 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnati(1 > 

Tahu Adrian având adresa de comunicare în municipiul Bucuresti,Sector 4,str Bibescu Voda,nr 1,bl 
P4,sc 2,et 4,ap 35,telefon ....... ..... ... si 
Tahu Mirela având adresa de comunicare în municipiul Bucuresti,Sector 5,str Ion Creanga.nr 6A,bl 
91,et 5,ap 22,telefon . ............. . 
vindem teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0,25 ha, la preţul de 6250 (sase mii doua 
sute cincizeci lei si zero bani) •2> 

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: ................... ........ .............. . 

D t . . d .d ff a e pnvm I en 1 ,carea erenu u1: t I . 

lnformatii privind terenul 

Comuna Numar 
Specificare Orasul Suprafata Numar Carte Numar Numar Categoria 

Judetul -HA- Cadastral Funciara Tarla/lot Parcela de 
folosinta3> 

Se completeaza 
de catre NALBANT 0,25 540/1 30341 54 A434 ARABIL 
vanzator 

Verificat 
Primarie4> 

OBSERVATII 

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 . 

Vanzator/Împuternicit 
Halici Liliana 
(numele şi prenumele în clar) 
Semnătura 

 
Data 

'� ......... .l.:t.: .. 9./' ... �J 
NOTE: 
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu ( .. ) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile. 

1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
·2) Se va completa în cifre şi litere.
·3)Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, conform art 2 din Legea fondului funciar nr 18/1 991 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare
·4)Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidentele de stare civilă,
altele asemenea. 

Marius
Pencil



ANEXA 1B 
la normele metodologice 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnati( 1 l 
ArQhir Ecaterina având adresa de comunicare în municipiul Braila,str 

4,telefon ....... ........ , 
ArQhir Lacramioara-Diana având adresa de comunicare în municipiul Braila,str 

.,telefon ............... , 
Arghir Nicoleta-Marinela având adresa de comunicare în municipiul Braila,str 

- . .jud Braila,telefon ............... , 
vindem teren agricol situat în extravilan, în suprafată de 0,35 ha, la pretul de 5500,00 lei (cinci mii 
cinci sute lei si zero bani) •2i 

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . .... .. .. . . .  . 

D t 
. . d .d tT a e pnvin I en 1 Icarea erenu uI: t I . 

lnformatii privind terenul 

Comuna Numar 
Specificare Orasul Suprafata Numar Carte Numar Numar Categoria 

Judetul -HA- Cadastral Funciara Tarla/lot Parcela de 
folosinta3l 

Se completeaza 
de catre NALBANT 0,35 36741 36741 54 434 ARABIL 
vanzator 

Verificat 
Primarie4l 

OBSERVATII 

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. 

Vanzator/Împuternicit 
Arnautu Nicoleta 
(numele şi p umele în clar) 
Semnătura 

.__.: ............. ....... ............. . 
Data 

.. l.t..�PL.' ... M.� ....... . 
NOTE: 
- Câmpurile notate cu (•) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu ( .. ) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile. 

0

1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului. 
·2) Se va completa în cifre şi litere. 
·3)Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, conform art 2 din Legea fondului funciar nr 18/199 1 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare
4)Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă,

altele asemenea. 

I 

Marius
Pencil



ANEXA1B 
la normele metodologice 

OFERTA DE VANZARE TEREN 

Subsemnatul/Subsemnata *1), 
Ion Liviu, CNP CI seria si nr· �. avand adresa de comunicare in: 
str. _ lelefon ................... , 

Subsemnatul/Subsemnata *1). 
Ion Adrian-Nicusor, CNP . CI seria si nr . avand adresa de 
comunicare în: str. 

vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata de 2.0000 {ha), la pretul de 54000.0 LEI 
(cincizeci si patru mii lei si zero bani) *2) 

Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: ......................................................................... . 

Date privind identificarea terenului: 
lnformatii privind terenul 

Specificare Comuna Suprafata Numar Numar Numar Numar Categoria 
Orasul Carte Tarla I de Observatii 
Judetul - HA - Cadastral Funciara lot Parcela folosinta 

Se 
completeaza 

NALBANT 2.0000 36235 36235 30 243 ARABIL de catre 
vanzator 
Verificat 
primarie 

Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/20.09 privind Codul 
penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. 

Vanzator/lmputernicit, 
Ion Liviu 

(numele si prenumele in clar) 
Semnatura 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . .  

 
Ion Adrian-Nicuso 

(numele si prenumele in clar) 
Sem natura 

Data 
18.02.2021 

NOTE: 
- Campurile notate cu (") sunt obligatoriu de completat.
- Campurile notate cu ("") se completeaza in cazul in care sunt cunoscute 1nformatiile.

• 1) Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului
'2) Se va completa m cifre si litere
'3) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive. care sunt. arabile, viile. livezile, pepinierele viticole, 
pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, tanelele, serele, solarele, rasadnitele st altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte 
din amenaJamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatu agrozootehnice, amenajanle piscicole si de imbunatatiri funciare, 
drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele s1 spabile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive 
care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola.
"4) Se completeaza cu "X" rubricile in care infonmatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele
asemenea. 

Marius
Pencil



ANEXA 1B 
la normele metodologice 

OFERTA DE VANZARE TEREN 

Subsemnatul/Subsemnata *1), 
Ionescu Sabin-Togoo, CNP CI seria si , avand adresa de 
comunicare in: str •elefon ................... , 

vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata de 2.6700 (ha), la pretul de 80100.0 LEI 
(optzeci mii o suta lei si zero bani) *2) 

Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: ......................................................................... . 

Date privind identificarea terenului: 
lnformatii privind terenul 

Specificare Comuna Suprafata Numar Numar Numar Numar Categoria 
Orasul - HA - Cadastral Carte Tarla / Parcela de Observatii 
Judetul Funciara lot folosinta 

Se 
completeaza NALBANT 2.6700 33103 33103 18 126 ARABIL de catre 

vanzator 
Verificat 
primarie 

Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. 

Vanzator/lmputernicit, 
Ionescu Sabin-Togoo 
(numele si prenumele in clar) 
Sem natura  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ·
Data 
19.02.2021 

NOTE: 
.,___, - Campurile notate cu (•) sunt obligatoriu de completat. 

- Campurile notate cu ( .. ) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute 1nformatiile

•1) Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului.
·2) Se va completa in cifre s1 litere.
•J) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole,
pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte
din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare,
drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive
care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola.
•4) Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele 
asemenea. 

Marius
Pencil



ANEXA1B 

la normele metodologice 

OFERTA DE VANZARE TEREN 

Subsemnatul/Subsemnata *1 ), 
Ionescu Sabin-Togoo, CNP .J, CI seria si nr - , avand adresa de 
comunicare in: telefon ................... , 

vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata de 2.2300 (ha), la pretul de 66900.0 LEI 
(saizeci si sase mii noua sute lei si zero bani) *2) 

Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: ......................................................................... . 

Date privind identificarea terenului: 
lnformatii privind terenul 

Specificare Comuna 
Suprafata Numar 

Numar Numar 
Numar 

Categoria 
Orasul Carte Tarla I de Observatii 
Judetul 

- HA - Cadastral 
Funciara lot 

Parcela 
folosinta 

Se 
completeaza 

NALBANT 2.2300 34304 34304 40 286 ARABIL 
de catre 
vanzator 

Verificat 
primarie 

Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. 

Vanzator/lmputernicit, 
Ionescu Sabin-Togoo 
(numele si prenumele in clar) 

Sem natura Ji 
· 

Data I 
19.02.2021 

NOTE: 
- Campurile notate cu (") sunt obligatoriu de completat. 
- Campurile notate cu ( .. ) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informallile 

·1) Se compleleaza numele si prenumele proprietarului terenului. 
·2) Se va completa m cifre s1 litere. 
•J) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate m extravilan productive. care sunt arabile, viile. livezile. pepinierele viticole, 
pomicole. plantatiile de hamei si duzi. pasunile. fanetele. serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea. cele cu vegetabe foresbera, daca nu fac parte 
din amenajamentele silvice, pasunile impadurite. cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice. amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, 
drumurile tehnologice si de exploatare agricola. platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive 
care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola. 
'4) Se completeaza cu "'X"' rubricile în care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol. evidentele fiscale, evidentele de stare civila. altele 
asemenea. 

Marius
Pencil




