O s HM. 20»
- Model - Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1*,_______ MICLEA IOAN - DORU . CNP 1550909020031 . având adresa de
comunicare în: localitatea_______ ARAD________, str.
Pta.SARBEASCA
nr. 7-8 . bl.____ , sc.___ , et.
, ap. 12 . iudetul/sectorul
ARAD
codul poştal_________ _ _ _ _ _ _ _____________________ e-mail
■tel._________________
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0.82 (ha), la preţul de 14259.80 / 0.82 ha
(lei)2)
2) Se va completa în cifre şi litere, paisprazecemiidouasutecinzecisinoualeisioptzecidebani /0 ,82ha
Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil_________________________
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr Număr
de
Obs.
Specificare Comuna/ Suprafaţa Număr
folosinţă3*
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) (*)
(**)
funciară (**)
(**)
r>
(*)

n

Se
completează BIRDA
de către
Timiş
vânzător
Verificat
primărie4*

X

0.82

X

804/1/1/2 402870 804/1

X

X

X

1/2

Arabil

X

X

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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/lmputernicit,
MICLEA IOAN
(numele şi
Semnătura'
Data

L.S.

05HhfcîMS

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

ANEXA Nr. 1B
metodologice

- Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1), _______ MICLEA IOAN - DORU . CNP 1550909020031 . având adresa de
comunicare în: localitatea_______ ARAD________, str.
Pta.SARBEASCA
nr. 7-8 . bl.____ sc.____ et.
, ap. 12 , iudetul/sectorul
ARAD
codul poştal______________________________________ e-mail
, tel._________________
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0.50
fhaî. la preţul de 8695.00lei/ 0.50ha (lei)2)
2) Se va completa în cifre şi litere. Optmiisasesutenouazecisicincilei/ 0.50 ha
Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil_________________________
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr
Număr
Număr
de
Specificare Comuna/ Suprafaţa
Obs.
folosinţă3’
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) (*)
n
n funciară n
n
n
(**)
Se
completează BIRDA
14
Arabil
0.50 804/4/14 402864 804/4
Timiş
de către
vânzător
Verificat
primărie4’

X

X

X

X

X

X

X

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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împuternicit
MICLEA IOAN
(numele şi
Semnătura

L.S.

Data

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

MAR. 2019
COMUNA
ANEXA Nr.1B
BIRD A /a normele metodologice
- Model - Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1*,_______ MICLEA IOAN - DORU . CNP 1550909020031 . având adresa de
comunicare în: localitatea_______ ARAD________ str.
Pta.SARBEASCA
nr. 7-8 . bl._____ , sc.___ , et.
, ap. 12 , iudetul/sectorul
ARAD
codul poştal________ _____________________________e-mail
, tel._________________
11 Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
1.37
(hat, la preţul de 23650.40 lei/1.36
2) Se va completa în cifre şi litere. Douazecisitreimiisasesutecinzecileisipatruzecidebani /1.36 ha

(lei)2)

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil_________________________
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr Număr
de
Specificare Comuna/ Suprafaţa Număr
Obs.
folosinţă3*
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) (*)
(“ )
(**)
n funciară n
O
n

Se
completează BIRDA
de către
Timiş
vânzător
Verificat
primărie41

X

1.36

X

1594/1/7 402876 1594/1 7

X

X

X

Arabil

X

X

31 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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/Imputernicit,
MICLEA IQANbORU
(numele şi pj
Semnăjjjtp

L.S.

Data

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

p
ANEXA Nr. 1B
CO M UNA /a normele metodologice
b ir d a

- Model - Formular pentru persoane
OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1' , _______ MICLEA IOAN - DORU , CNP 1550909020031 , având adresa de
comunicare în: localitatea_______ ARAD________ str.
Pta.SARBEASCA
nr. 7-8 . bl._____ sc.____, et.
, ap. 12
judeţul/sectorul
ARAD
codul poştal
_____________________e-mail
, tel._________________
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
1.28 (ha), la preţul de 22259.20lei /1.28
(lei)2>
21 Se va completa în cifre şi litere. Douazecisidouamiidouasutecinzecisinoualeisidouazecidebani /. 1.28 ha
Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil_________________________
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr Număr
de
Specificare Comuna/ Suprafaţa Număr
Obs.
folosinţă3'
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) (*)
r>
funciară (**)
n
n
(*)
(**)
Se
completează BIRDA
de către
Timiş
vânzător
Verificat
primărie4'

X

1.28

X

1651/1/5 402863 1651/1 5

X

X

X

Arabil

X

X

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 amenajamentele 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.
41 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împuternicit, n
MICLEA IOAN DpRU //
(numele şi
Anltefati____ Semnătura .
Data

05

L.S.

/

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

o 5 MAR. 2019
ANEXA Nr. 1B
la normele metodologice

- Model - Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1»,_______ MICLEA IOAN - DORU . CNP 1550909020031
comunicare în: localitatea_______ ARAD________, str.
Pta.SARBEASCA
nr. 7-8 . bl.____ , sc.___ et.
, ap. 12 , iudetul/sectorul
ARAD
codul poştal______________________________________ e-mail
, tel._________________
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0.34
(ha), la preţul de 5912.60 lei/0.34
2) Se va completa în cifre şi litere. Cincimiinouasutedoisprazeceleisisaizecidebani / 0.34 ha_

(lei)2)

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil__________________________ .
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr
de
Număr
Număr
Specificare Comuna/ Suprafaţa
Obs
cadastral carte tarla/lot parcelă folosinţă3’
Judeţul (ha) O
C)
funciară D
n
n
O
Se
completează BIRDA
Timiş
de către
vânzător
Verificat
primărie4’

X

o

0.34

X

659/1/7

X

402877 659/1

X

X

7

Arabil

X

X

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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împuternicit,
MICLEA IOAN
(numele şi pren
Semnătura

L.S.

Data . .

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

ANEXA Nr. 1B
la normele metodologice
/ 4

- Model - Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata1», _
MICLEA IOAN - DORU . CNP 1550909020031 . a'
comunicare în: localitatea___
Pta.SARBEASCA
nr. 7-8 . bl.
ARAD________ str.
, ap. 12 , iudetul/sectorul _
ARAD
codul poştal.
, tel._________________,
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
1,00
(ha). la preţul de 17390.OOIei / 1.00ha (lei)2>
2) Se va completa în cifre şi litere. Saptisprazecemiitreisutenouazecilei/1.00 ha
Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil_________________________
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr Număr
de
Obs.
Specificare Comuna/ Suprafaţa Număr
folosinţă3»
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) (*)
n
funciară n
n
n
(*)
(**)
Se
completează BIRDA
1.00 804/4/8 402873 804/4 8
Arabil
de către
Timiş
vânzător
Verificat
primărie4»

X

X

X

X

X

X

X

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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împuternicit,
MICLEA IOAN
(numele şi gri
Semnătura

dar).

L.S.

Data . . n r.

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

10

O 5 MAR. 2019
ANEXA Nr. 1B
la normele metodologice

- Model - Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1'________ MICLEA IOAN - DORU . CNP 1550909020031 . având
comunicare în: localitatea_______ ARAD________, str.
Pta.SARBEASCA
nr. 7-8 . bl.____ , sc.___ , et.
, ap. 12 , iudetul/sectorul
ARAD
codul poştal______________________________________ e-mail
. tel._________________
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0.87 (hat, la preţul de 15129.30 le i/0.87 ha (lei)2>
2) Se va completa în cifre şi litere. Cinsprazecemiiosutadouazecisinoualeisitreizecidebani / 0.87 ha
Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil_________________________
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr Număr
de
Obs.
Specificare Comuna/ Suprafaţa Număr
folosinţă3'
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) (*)
(**)
funciară (**)
n
n
O
n

Se
completează BIRDA
de către
Timiş
vânzător
Verificat
primărie41

X

0.87

X

804/4/7

402867 804/4

X

X

X

7

Arabil

X

X

31 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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împuternicit,
MICLEA IOAN DORU
(numele şi prej^pişlejo-clar)
Semne
Data

L.S.

q5m..m.

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

5 HAR. 2019

ANEXA Nr. 1B

- Model - Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1*________ MICLEA IOAN - DORU . CNP 1550909020031 , având adresa de
comunicare în: localitatea_______ ARAD________, str.
Pta.SARBEASCA
nr. 7-8 . bl.____ , sc.___ et.
, ap. 12 . iudetul/sectorul
ARAD
codul poştal________________ ______________________ e-mail
, tel._________________,
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0.56
(hat, la preţul de 9738.40lei/0.56 ha (lei)2>
2) Se va completa în cifre şi litere. Nouamiisaptesutetreizecisioptleisipatruzecidebani / 0.56 ha
Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr Număr
de
Obs.
Specificare Comuna/ Suprafaţa Număr
folosinţă3*
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) (*)
n
funciară n
n
n
O
(**)
Se
completează BIRDA
Timiş
de către
vânzător
Verificat
primărie4*

0.56

X

X

550/1/6

X

402878 550/1

X

X

6

Arabil

X

X

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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împuternicit,
MICLEA IOAN DORU
(numele şi
Semnătura
Data

L.S.

C5

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

J n""**UI3
ANEXA Nr.1B
la normele metodologice
- Model - Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1),_______ MICLEA IOAN - DORU . CNP 1550909020031 . având adresa de
comunicare în: localitatea_______ ARAD________, str.
Pta.SARBEASCA
nr. 7-8 . bl.____ , sc.___ , et.
, ap. 12 . iudetul/sectorul
ARAD
codul poştal______________________________________ e-mail
, tel._________________
11 Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0.50
(haî. la preţul de 8695.00lei/0.50ha
2) Se va completa în cifre şi litere. _ Optmiisasesutenouazecisicincilei/ 0.50 ha

(lei)2>

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr Număr
de
Specificare Comuna/ Suprafaţa Număr
Obs.
folosinţă3»
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) (*)
n
funciară n
(**)
n

n

n

Se
completează BIRDA
de către
Timiş
vânzător
Verificat
primărie4»

X

0.50

797/1/5

X

X

402871 797/1

X

X

5

Arabil

X

X

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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împuternicit,
MICLEA IOAN DftDRU
(numele şi p^
Semnătura
Data......................

0 5 MÂR. 2019
NOTE: - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile

/
- Model - Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata')________ APOSTOL OANAN MARIA CRISTINA
CNP 2750724440012.
având adresa de comunicare în: localitatea
BUCUREŞTI
Sec. 3 , str.BId.Octavian qoqa
nr. 12 .
bl.M23________, sc. C
et._5__ , ap. 67
. iudetul/sectorul_____BUCUREŞTI
codul poştal
______________________________________e-mail____________ , tel._________________
11 Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
1.28 (ha), la preţul de 16243.20 LEI /1.28
(lei)2)
21 Se va completa în cifre şi litere. SAISPRAZECEMIIDOUASUTEPATRUZECISITREILEISIDOUAZECIDEBANI /
1.28 HA
Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil__________________________
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr Număr
de
Specificare Comuna/ Suprafaţa Număr
Obs.
folosinţă3»
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) O
n
funciară n
n
n
O
(**)
Se
completează BIRDA
Arabil
1.28 1651/1/5 402863 1651/1 5
de către
Timiş
vânzător
Verificat
primărie4»

X

X

X

X

X

X

X

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 amenajamentele 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.
41 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împutşrnicit,
MICLEA IOAN
(numele şi,
Semnătura

L.S.

Data . . .0. 5. WA'

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

0 5 MAR. 2019
ANEXA Nr. 1B
r 1a normele metodologice
- Model - Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1'________ APOSTOL OANAN MARIA CRISTINA
CNP 2750724440012.
având adresa de comunicare în: localitatea
BUCUREŞTI
Sec. 3 , str.BId.Octavian goaa
nr. 12 .
bl.M23________, sc. C
et._5__ , ap. 67
. iudetul/sectorul
BUCUREŞTI
codul poştal
______________________________________e-mail____________ , tel._________________,
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0.34
(ha), la preţul de
4314.60
(lei)2)
2>Se va completa în cifre şi litere. PATRUMIITREISUTEPAISPRAZECELEISISAIZECIDEBANI / 0 .34HA
Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil_______________________
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr Număr
de
Obs
Specificare Comuna/ Suprafaţa Număr
folosinţă3'
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) (*)
n
funciară (**)
(**)
(**)
(*)
r>

Se
completează BIRDA
de către
Timiş
vânzător
Verificat
primărie4*

X

0.34

X

659/1/7

402877 659/1

X

X

X

7

Arabil

X

X

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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împutemicit,

/)

MICLEA IOAN DDRU

\h~

(numele şi^reftjirieie^n mărj
Semnătura . . . £ ) . y v. J . . .

Data . . . .0

L.S.

5 -MAR,2019.

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

ANEXA Nr. 1B
la normele metodologice
(
- Model - Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1»________ APOSTOL OANAN MARIA CRISTINA
CNP 2750724440012.
având adresa de comunicare în: localitatea
BUCUREŞTI
Sec. 3 . str.BId.Octavian aoaa
nr. 12 .
bl.M23________ sc. C
et._5___ , ap. 67
. iudetul/sectorul
BUCUREŞTI
codul poştal
_______ ______________________________e-mail____________ , tel._________________,
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0.50 (ha), la preţul de 6345.00 LEI/0.50
(lei)2)
2>Se va completa în cifre şi litere. SASEMIITREISUTEPATRUZECISICINCILEI / .050 HA_ Condiţiile de
vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil.................................................... ......................
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr Număr
de
Specificare Comuna/ Suprafaţa Număr
Obs.
folosinţă3*
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) (*)
n
funciară (“ )
(**)
n
n

n

Se
completează BIRDA
de către
Timiş
vânzător
Verificat
primărie4)

X

0.50

804/4/14 402864 804/4

X

X

X

X

14

Arabil

X

X

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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împut]
MICLEA IOAN '
(numele şi
Semnătura
Data.. 0 5 M k o m

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

O 5 MAR. 2019
/

"Î JANEXA Nr. 1B
la normele metodologice
yb h i

- Model - Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1*________ APOSTOL OANAN MARIA CRISTINA
CNP 2750724440012.
având adresa de comunicare în: localitatea
BUCUREŞTI
Sec. 3 . str.BId.Octavian aoaa
nr. 12 .
bl.M23________ sc. C
et._5___ , ap. 67
. iudetul/sectorul
BUCUREŞTI
codul poştal
______________________________________e-mail____________ , tel._________________,
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
1.37
(ha), la preţul de 17385.30
(lei)2)
2) Se va completa în cifre şi litere.saptisprazecemiitreisuteoptzecisicincileisitreizecidebani /1.37 ha
Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil____________________
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr Număr
de
Obs.
Specificare Comuna/ Suprafaţa Număr
folosinţă3*
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) (*)
n
funciară n
(**)
n
O
n
Se
completează BIRDA
Arabil
1.36 1594/1/7 402876 1594/1 7
de către
Timiş
vânzător
Verificat
primărie4*

X

X

X

X

X

X

X

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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/lmputemicit,
MICLEA IOAN DORU
(numele şi premi riele u
Semnătura . S ^ r L ' l '
Data...0

Iar)

L.S.

5. MA*. 20.19.

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

' y ţ i ^ j ^ ' A N E X A Nr. 1B
la normele metodologice
- Model - Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1'________ APOSTOL OANAN MARIA CRISTINA
CNP 2750724440012.
având adresa de comunicare în: localitatea
BUCUREŞTI
Sec. 3 . str.BId.Octavian aoaa
nr 12 .
bl.M23_______ , sc. C
et._5__ , ap. 67
, iudetul/sectorul
BUCUREŞTI
codul poştal
______________________________________e-mail____________ , tel._________________ ,
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0.56 (ha), la preţul de 7106.40 LEI/0.56
2>Se va completa în cifre şi litere. SAPTEMIIOSUTASASELEISIPATRUZECISE BANI / 0.56 HA

(lei)2>

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil__________________________
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr Număr
de
Obs.
Specificare Comuna/ Suprafaţa Număr
folosinţă3'
parcelă
cadastral carte tarla/lot
Judeţul (ha) O
n
funciară n
n
n
O
O
Se
completează BIRDA
Arabil
0.56 550/1/6 402878 550/1 6
de către
Timiş
vânzător
Verificat
primărie4'

X

X

X

X

X

X

X

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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/lmpute,
MICLEA IOAN
(numele şi
Semnătura

L.S.

Data . . .0-5- MAR.2019

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

0 5 MAR. 2019
ANEXA Nr. 1B
la normele metodologice
S • R0,v

bl.M23

sc. C
et._5__ , ap. 67
. iudetul/sectorul.
________________________ e-mail_________
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.

BUCUREŞTI
tel..

. codul poştal

vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0.50 (hat, la preţul de 6345.00 LEI/0.50
2>Se va completa în cifre şi litere. _SASEMIITREISUTEPATRUZECISICINCILEI / .050 HA_

(lei)2)

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil_________________________
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
de
Număr Număr
Specificare Comuna/ Suprafaţa Număr
Obs.
folosinţă3*
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) O
n
funciară r )
n
n
n
(**)
Se
completează BIRDA
0.50 797/1/5 402871 797/1 5
Arabil
de către
Timiş
vânzător
Verificat
primărie4*

X

X

X

X

X

X

X

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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împuternicit
MICLEA IOAN D<‘
(numele şi prj
Semnătura . . . . ,

na:,.

L.S.

«5 MM/

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

- Model - Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1), _______ APOSTOL OANAN MARIA CRISTINA
CNP 2750724440012,
având adresa de comunicare în: localitatea
BUCUREŞTI
Sec. 3 , str.BId.Octavian qoqa
nr 12 ,
bl.M23________, sc._C__ , et._5___ap. 67
. iudetul/sectorul
BUCUREŞTI
codul poştal
______________________________________e-mail____________ , tel._________________,
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
1.00 (ha), la preţul de 12690 LEI/1.00HA
2>Se va completa în cifre şi litere. DOISPRAZECEMIISASESUTENOUAZECILEI /1.00 HA

(lei)2)

Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr
Număr
de
Număr
Obs.
Specificare Comuna/ Suprafaţa
folosinţă3
>
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) (*)
(**)
funciară (**)
(**)
n
O
n
Se
completează BIRDA
Arabil
1.00 804/4/8 402873 804/4 8
de către
Timiş
vânzător
Verificat
primărie41

X

X

X

X

X

X

X

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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împuterriicit,
MICLEA IOAN DQRU
(numele şi
Semnătura

D a t a . . 05- MAI, M

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

/O 5 MAR.2019
- Model - Formular pentru persoane fizice OFERTA DE VÂNZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnata1»,_______ APOSTOL OANAN MARIA CRISTINA
CNP 2750724440012.
având adresa de comunicare în: localitatea
BUCUREŞTI
Sec. 3 . str.BId.Octavian qoqa
nr. 12 .
bl.M23________, sc. C
et._5___ap. 67
, iudetul/sectorul
BUCUREŞTI
codul poştal
______________________________________e-mail____________ , tel._________________ ,
1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.
vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de
0.87 (ha), la preţul de 11040 30 le i/0.87 ha (lei)2>
21 Se va completa în cifre şi litere.______unsprazecemiipatruzecileisitreizecidebani
Condiţiile de vânzare sunt următoarele: _____________ Conform Codului Civil_________________________
Date privind identificarea terenului

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria
Număr
Oraşul/
de
Număr Număr
de
Specificare Comuna/ Suprafaţa Număr
Obs.
folosinţă3'
cadastral carte tarla/lot parcelă
Judeţul (ha) (*)
n
funciară n
(**)
n
(*)
n

Se
completează BIRDA
Timiş
de către
vânzător
Verificat
primărie4*

X

0.87

X

804/4/7

X

402867 804/4

X

X

i

Arabil

X

X

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 amenajamentele 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 penal, cu modificările
şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Vânzător/împutarnicit,
MICLEA IOAN ftORU
(numele şi pi
Semnătura
Data

L.S.

0 5 MÂR.1

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

