
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIM ĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.3452 din 23.04.2021

P R O C E S  - V E R B A L

de afişare a ofertei de vânzare a terenului agricol în suprafaţă de 3000 mp a proprietari PRALEA
GAVRIL

în temeiul art.6 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 

societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 

agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat 

la afişarea la sediul Primăriei şi pe site-ul Primăriei ofertei de vânzare a terenului în suprafaţă de 3000 mp 

al cărei proprietari este PRALEA GAVRIL conform extrasului de carte funciară nr.32033 a comunei 

Coşna.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal.

CONSILIER, 
Registru agricol

S E C R E T A ^
IvanMananjtîs

Nedelea Crizantema



Anexa nr. IB  la normele metodologice(l)
- Model -
- Formular pentru persoane fizice -

; PRIMARI A COM. COSN A

INTRARE

Nr. ?>SSl

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnatul/SubsemnataAl)/?? ?^ /^ ..6 ’/.'f.^y,CNP........................, având adresa de comunicare în:
localitatea . nr. .... bl............ sc............ et............. ap..............
judeţul/sectorul codul poştal........r.............. , e-m ail................... , tel.
teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de .Qysft..... (ha), la preţul de (*) fa (?.<?*>.. (lei)Condiţiile de
vânzareA2) sunt următoarele:.... f â . ţ j . ..........Date privind identificarea terenului

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului

Categoria
de
folosinţăA3
).(**)

Observaţi
i

Oraşul/Comuna/Jude
ţul(*)

Suprafaţ 
a (ha)
C*>

Număr 
cadastra 
1 (**)

Număr
de
carte 
funciar 
ă (**)

Număr
tarla/lo
t(* * )

Numă
r
parcei
ă (* * )

Se
completează 
de către 
vânzător.

C O J f - t  4 r
0 , 3 3 2033?

Verificat
primărieA4) V V / y X y y

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

Vânzător împuternicit, ,
...... f & t ......

(numele şi prenumele în clar)
Semnătura

L.S' .
.Data

NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.- Câmpurile notate cu (**) se 
completează in cazul in care sunt cunoscute informaţiile.Al) Se completează numele şi prenumele 
proprietarului terenului.A2) Se va completa în cifre şi Utere.A3) Se completează categoria de folosinţă 
a terenurilor agricole situate în extravilan conformări. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare A4) Se completează cu „X“ rubricile în care 
informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare 
civilă, altele asemenea


