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ANEXA Nr. 1B la normele metodologice

- Formular pentru persoane fizice - 

OFERTA DE VÂNZARE TEREN 

Subsemnatul/Subsemnata", . . . .  Deas Comel-
Alexandru................................................................................................. , C N P......... . . . având
adresa de comunicare în: localitatea...................  .................................. , str. . ...............
nr..................... , bl................. , sc.........B. . . et......................., ap................. , judeţul/sectorul......................
A lba............., codul poştal. ........ e-m ail. comel_deas@yahoo.com............ , tel. .
0747314783 .................................................

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă d e ........ O, 9410........... (ha), la preţul de , ........... 91.128.. , .
. . ( nouăzeci si una mii una suta doua zeci si op t) .. (lei)21

Condiţiile de vânzare sunt următoarele:.............plata se va efectua la cursul BNR valabil la data încheierii
contractului de vanzare cumpărare considerând o valoare de 2 Euro/ 
mp...........................................................................

Date privind identificarea terenului

Specificare

Informaţii privind am clasamentul terenului
Categoria de 

folosinţă3’ Obs.Oraşul/ 
Comuna/ 

Judeţul (*)

Suprafaţa 
(ha) (*)

Număr
cadastral

Număr de 
carte

funciară (**)

Număr
tarla/lot

Număr
parcelă

Se completează 
de către vânzător

TURDA 
Jud CLUJ

0,9410
ha 63123 63123 Arabil

Verificat
primărie4' Y Y. YL A <

3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile, 
viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, 
răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajámentele silvice, păşunile 
împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri 
funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor 
producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.

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.

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

V ânzător/împutemicit,
. . Deas Comel-Alexandru.

/
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