
ANEXA Nr. lB 

- Formular pentru persoane fizice -

OFERTADEVANZARETEREN 

vand TEREN ARABIL situat in extravilanul com.ZABRANijud.ARAD in suprafata de 
1.00(ha), la pretul de 29.667 lei ( doauzecisinouamiisasesutesaizecisisaptelei) 

Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: 

Date privind identificarea terenului 

Informatii privind amplasamentul terenului 

Orasul/ Numar 
Suprafata Numar Numar ,ecificare Comuna/ de carte Numar parcela 
(ha) cadastral tarla/lot 

Judetul 
(*) (**) 

funciara 
(**) 

(**) 

(*) (**) 

completeaza de ZABRANI 
1.00 310088 310088 141 1581/6 

re vanzator ARAD 

rificat primarie4
)

Categoria 
de 
folosinta3)

(**) 

TEREN 

ARABIL 

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

Vanzator/Imputemi 
HERLEA VOIC 

Data 09.05.2022 

FAN 

Obs. 





ANEXA Nr. 1B 

- Formular pentru persoane fizice -

OFERTA DE VANZARE TE l'''''.L<t 
'<; 

(" '\ 
�,-

\v. 
semnata GOI CU CRISTIAN-STELIAN, CNP 1 . _ r - �� ... -j ,av adres 
nicare in:Mun ORADEA,Str.INDEPENDETEIN,NR 11,et.1,ap.14 judetul B
:U-TOIE ADRIAN, CNP 1, ., avand adresa de comunicare 
m.ORADEA,Bld.Stefan cel Mare,NR 75,bl D16,ap 16, judetul BIHOR,

rEREN ARABIL situat in extravilanul com.ZABRANijud.ARAD in suprafata de 
a), la pretul de 59.334 lei (cinzecisinouademiitreisutetreiziecisipatrulei) 
litiile de vanzare sunt urmatoarele: 

Date privind identificarea terenului 

Informatii privind amplasamentul terenului 
Orasul/ Suprafata umar umar umar 

re Comuna/ (ha) cadastral de carte tarla/lot umar parcela
Judetul 

(*) (**) 
funciara 

(**) 
(**) 

(*) (**) 

eteaza de ZABRANI 
2.00 310077 310077 137 1545/4 :ator ARAD 

Jrimarie4
)

Categoria 
de 
folosinta3)

(**) 

TEREN 
ARABIL 

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

or/Imputemicit 
EA VOICU ST FAN 

19.05.2022 

Obs. 



NEXA 1B 

- Formular pentru persoane fizice -

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN 

SubsemnatuVSubs�taA I (ic.U..f. j.(f ���1 ........ '..:., �id adresa de
comunicare�: localitatea 7:,f/.df.nt'i str . .................. nr. 5Z .. }./DL/;""/iJ··, sc. ···::-::::: e_s: ..... -::-:,
ap.

0 
..... JT',..iµdeţal/sectorul ... /}.!{. ................ , codul poştal ... ✓. ... !:. ............ , e;mrul ................... ,

tel. 3/f .11.✓..t!J�ând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de .. �.P.-? ... (ha), la preţul de
�*) .. P..C!.r?. .. (lei) 

Condiţiile de vânzare"2) sunt următoarele: ....................... .
Date privind identificarea terenului 

7 

1-----..-------.-------.---....-----,-----4de 
Informaţii privind amplasamentul terenului !Categorial

Specificare!Oraşul/lsuprafata!Număr Număr de!Număr!Număr !folosintălObservaţii 
Comuna/ (ha) cadastral carte 

l
tarla

,
parcelă

/
"3) 

I Judeţul (*) (**) funciară /lot (**) (**) 

(*) (**) (**) 

� t, 
��rnpletează :!�f�tl 

q t fi 310(1 � r/(IOIJ � ;;,g ;.iou/11 L 1 'v111;/l' 
je către J_ft(J 
1ânzător. 

lerificat 
I irirnărie"4) 

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

V�tor/Împuternicitţ I 
. (...i (i Jil. lt .E .... .t. (/. ... f. t!. t. lf: ........ .

(numele şi prenumele în clar)
Se�tura � 
...... .J� ........ J •••••••••••••••••••.• 








