
       

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnata Harasim Bianca,  posesoare a  C.I.  seria  ....  nr.  ......,  CNP ............,  domiciliată

în ........................, telefon: ........................., în calitate de proprietar, 

vând teren agricol, categoria arabil, în suprafaţă de 2500 (două mii cinci sute) m.p. situat în

extravilanul Municipiului Suceava, tarlaua ,,Odaie”, identic cu parcela cadastrală nr. 48069 din C.F.

nr. 48069 a UAT Suceava, la preţul de 1500 euro (7305 lei).

Date privind identificarea terenului:

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria

de
folosinţă

ObservaţiiOraşul/
Comuna/
Judeţul

Suprafaţă
(ha) Număr

cadastral 

Număr de
carte

funciară

Număr
tarla/lot 

Număr
parcelă Suprafaţa

totală
Cotă-parte

Se completează 
de către vânzător

Suceava 0,2500 1/1
0,2500

48069 48069 - - arabil -

Verificat primărie X X X X X - - X -

Declar că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei

hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:    Da |_|    Nu |X| 

Cunoscând faptul 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, Semnătura

                            Harasim Bianca

 

                     Data: 21 noiembrie 2022



       

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnaţii  Nesteriuc  Mircea,  posesor  al  C.I.  seria  .........  nr.  ...........,  CNP  ..............,

domiciliat în ...................... şi Nesteriuc Ion, posesor al C.I. seria .....  nr. ...........,  CNP ................,

domiciliat în ................, telefon: ..............., în calitate de proprietari  vânzători, 

vindem teren agricol, categoria arabil, în suprafaţă de 289 (două sute optzeci şi nouă) m.p.

situat în extravilanul Municipiului Suceava, tarlaua ,,Dealul Mănăstirii”, identic cu parcela cadastrală

nr. 58570 din C.F. nr. 58570 a UAT Suceava, la preţul de 2890 lei.

Date privind identificarea terenului:

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria

de
folosinţă

ObservaţiiOraşul/
Comuna/
Judeţul

Suprafaţă
(ha) Număr

cadastral 

Număr de
carte

funciară

Număr
tarla/lot 

Număr
parcelă Suprafaţa

totală
Cotă-parte

Se completează 
de către vânzător

Suceava 0,0289 1/1
0,0289

58570 58570 - - arabil -

Verificat de către 
primărie

X X X X X - - X -

Declarăm că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei

hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:    Da |_|    Nu |X| 

Cunoscând faptul că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii  nr. 286/2009 privind

Codul  Penal,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  declarăm că  datele  sunt  reale,  corecte  şi

complete.

                                Vânzători, Semnăturile

 

   Nesteriuc Mircea

      Nesteriuc Ion

                     Data: 21 noiembrie 2022



OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnaţii  Nesteriuc  Mircea,  posesor  al  C.I.  seria  .........  nr.  ...........,  CNP  ..............,

domiciliat în ...................... şi Nesteriuc Ion, posesor al C.I. seria .....  nr. ...........,  CNP ................,

domiciliat în ................, telefon: ..............., în calitate de proprietari  vânzători, 

vindem teren agricol, categoria arabil, în suprafaţă de 220 (două sute douăzeci) m.p. situat în

extravilanul  Municipiului  Suceava,  tarlaua  ,,Dealul  Mănăstirii”,  identic  cu  parcela  cadastrală  nr.

58571 din C.F. nr. 58571 a UAT Suceava, la preţul de 2200 lei.

Date privind identificarea terenului:

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria

de
folosinţă

ObservaţiiOraşul/
Comuna/
Judeţul

Suprafaţă
(ha) Număr

cadastral 

Număr de
carte

funciară

Număr
tarla/lot 

Număr
parcelă Suprafaţa

totală
Cotă-parte

Se completează 
de către vânzător

Suceava 0,0220 1/1
0,0220

58571 58571 - - arabil -

Verificat de către 
primărie

X X X X X - - X -

Declarăm că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei

hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:    Da |_|    Nu |X| 

Cunoscând faptul că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii  nr. 286/2009 privind

Codul  Penal,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  declarăm că  datele  sunt  reale,  corecte  şi

complete.

                                Vânzători, Semnăturile

 

   Nesteriuc Mircea

      Nesteriuc Ion

                     Data: 21 noiembrie 2022



OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnaţii  Nesteriuc  Mircea,  posesor  al  C.I.  seria  .........  nr.  ...........,  CNP  ..............,

domiciliat în ...................... şi Nesteriuc Ion, posesor al C.I. seria .....  nr. ...........,  CNP ................,

domiciliat în ................, telefon: ..............., în calitate de proprietari  vânzători, 

vindem teren agricol, categoria arabil, în suprafaţă de 220 (două sute douăzeci) m.p. situat în

extravilanul  Municipiului  Suceava,  tarlaua  ,,Dealul  Mănăstirii”,  identic  cu  parcela  cadastrală  nr.

58572 din C.F. nr. 58572 a UAT Suceava, la preţul de 2200 lei.

Date privind identificarea terenului:

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria

de
folosinţă

ObservaţiiOraşul/
Comuna/
Judeţul

Suprafaţă
(ha) Număr

cadastral 

Număr de
carte

funciară

Număr
tarla/lot 

Număr
parcelă Suprafaţa

totală
Cotă-parte

Se completează 
de către vânzător

Suceava 0,0220 1/1
0,0220

58572 58572 - - arabil -

Verificat de către 
primărie

X X X X X - - X -

Declarăm că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei

hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:    Da |_|    Nu |X| 

Cunoscând faptul că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii  nr. 286/2009 privind

Codul  Penal,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  declarăm că  datele  sunt  reale,  corecte  şi

complete.

                                Vânzători, Semnăturile

 

   Nesteriuc Mircea

      Nesteriuc Ion

                     Data: 21 noiembrie 2022



OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnaţii  Nesteriuc  Mircea,  posesor  al  C.I.  seria  .........  nr.  ...........,  CNP  ..............,

domiciliat în ...................... şi Nesteriuc Ion, posesor al C.I. seria .....  nr. ...........,  CNP ................,

domiciliat în ................, telefon: ..............., în calitate de proprietari  vânzători, 

vindem teren agricol, categoria arabil, în suprafaţă de 220 (două sute douăzeci) m.p. situat în

extravilanul  Municipiului  Suceava,  tarlaua  ,,Dealul  Mănăstirii”,  identic  cu  parcela  cadastrală  nr.

58573 din C.F. nr. 58573 a UAT Suceava, la preţul de 2200 lei.

Date privind identificarea terenului:

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria

de
folosinţă

ObservaţiiOraşul/
Comuna/
Judeţul

Suprafaţă
(ha) Număr

cadastral 

Număr de
carte

funciară

Număr
tarla/lot 

Număr
parcelă Suprafaţa

totală
Cotă-parte

Se completează 
de către vânzător

Suceava 0,0220 1/1
0,0220

58573 58573 - - arabil -

Verificat de către 
primărie

X X X X X - - X -

Declarăm că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei

hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:    Da |_|    Nu |X| 

Cunoscând faptul că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii  nr. 286/2009 privind

Codul  Penal,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  declarăm că  datele  sunt  reale,  corecte  şi

complete.

                                Vânzători, Semnăturile

 

   Nesteriuc Mircea

      Nesteriuc Ion

                     Data: 21 noiembrie 2022



OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnaţii  Nesteriuc  Mircea,  posesor  al  C.I.  seria  .........  nr.  ...........,  CNP  ..............,

domiciliat în ...................... şi Nesteriuc Ion, posesor al C.I. seria .....  nr. ...........,  CNP ................,

domiciliat în ................, telefon: ..............., în calitate de proprietari  vânzători, 

vindem teren agricol, categoria arabil,  în suprafaţă de  260 (două sute şaizeci) m.p. situat în

extravilanul  Municipiului  Suceava,  tarlaua  ,,Dealul  Mănăstirii”,  identic  cu  parcela  cadastrală  nr.

58574 din C.F. nr. 58574 a UAT Suceava, la preţul de 2600 lei.

Date privind identificarea terenului:

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria

de
folosinţă

ObservaţiiOraşul/
Comuna/
Judeţul

Suprafaţă
(ha) Număr

cadastral 

Număr de
carte

funciară

Număr
tarla/lot 

Număr
parcelă Suprafaţa

totală
Cotă-parte

Se completează 
de către vânzător

Suceava 0,0260 1/1
0,0260

58574 58574 - - arabil -

Verificat de către 
primărie

X X X X X - - X -

Declarăm că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei

hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:    Da |_|    Nu |X| 

Cunoscând faptul că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii  nr. 286/2009 privind

Codul  Penal,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  declarăm că  datele  sunt  reale,  corecte  şi

complete.

                                Vânzători, Semnăturile

 

   Nesteriuc Mircea

      Nesteriuc Ion

                     Data: 21 noiembrie 2022



OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnaţii  Nesteriuc  Mircea,  posesor  al  C.I.  seria  .........  nr.  ...........,  CNP  ..............,

domiciliat în ...................... şi Nesteriuc Ion, posesor al C.I. seria .....  nr. ...........,  CNP ................,

domiciliat în ................, telefon: ..............., în calitate de proprietari  vânzători, 

vindem teren agricol, categoria arabil, în suprafaţă de 184 (o sută optzeci şi patru) m.p. situat

în extravilanul Municipiului Suceava, tarlaua ,,Dealul Mănăstirii”, identic cu parcela cadastrală nr.

58575 din C.F. nr. 58575 a UAT Suceava, la preţul de 1840 lei.

Date privind identificarea terenului:

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria

de
folosinţă

ObservaţiiOraşul/
Comuna/
Judeţul

Suprafaţă
(ha) Număr

cadastral 

Număr de
carte

funciară

Număr
tarla/lot 

Număr
parcelă Suprafaţa

totală
Cotă-parte

Se completează 
de către vânzător

Suceava 0,0184 1/1
0,0184

58575 58575 - - arabil -

Verificat de către 
primărie

X X X X X - - X -

Declarăm că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei

hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:    Da |_|    Nu |X| 

Cunoscând faptul că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii  nr. 286/2009 privind

Codul  Penal,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  declarăm că  datele  sunt  reale,  corecte  şi

complete.

                                Vânzători, Semnăturile

 

   Nesteriuc Mircea

      Nesteriuc Ion

                     Data: 21 noiembrie 2022



OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnaţii  Nesteriuc  Mircea,  posesor  al  C.I.  seria  .........  nr.  ...........,  CNP  ..............,

domiciliat în ...................... şi Nesteriuc Ion, posesor al C.I. seria .....  nr. ...........,  CNP ................,

domiciliat în ................, telefon: ..............., în calitate de proprietari  vânzători, 

vindem teren agricol, categoria arabil, în suprafaţă de 257 (două sute cinci zeci şi şapte) m.p.

situat în extravilanul Municipiului Suceava, tarlaua ,,Dealul Mănăstirii”, identic cu parcela cadastrală

nr. 58576 din C.F. nr. 58576 a UAT Suceava, la preţul de 2570 lei.

Date privind identificarea terenului:

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria

de
folosinţă

ObservaţiiOraşul/
Comuna/
Judeţul

Suprafaţă
(ha) Număr

cadastral 

Număr de
carte

funciară

Număr
tarla/lot 

Număr
parcelă Suprafaţa

totală
Cotă-parte

Se completează 
de către vânzător

Suceava 0,0257 1/1
0,0257

58576 58576 - - arabil -

Verificat de către 
primărie

X X X X X - - X -

Declarăm că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei

hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:    Da |_|    Nu |X| 

Cunoscând faptul că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii  nr. 286/2009 privind

Codul  Penal,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  declarăm că  datele  sunt  reale,  corecte  şi

complete.

                                Vânzători, Semnăturile

 

   Nesteriuc Mircea

      Nesteriuc Ion

                     Data: 21 noiembrie 2022



OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnaţii  Nesteriuc  Mircea,  posesor  al  C.I.  seria  .........  nr.  ...........,  CNP  ..............,

domiciliat în ...................... şi Nesteriuc Ion, posesor al C.I. seria .....  nr. ...........,  CNP ................,

domiciliat în ................, telefon: ..............., în calitate de proprietari  vânzători, 

vindem teren agricol, categoria arabil, în suprafaţă de 294 (două sute nouă zeci şi patru) m.p.

situat în extravilanul Municipiului Suceava, tarlaua ,,Dealul Mănăstirii”, identic cu parcela cadastrală

nr. 58577 din C.F. nr. 58577 a UAT Suceava, la preţul de 2940 lei.

Date privind identificarea terenului:

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria

de
folosinţă

ObservaţiiOraşul/
Comuna/
Judeţul

Suprafaţă
(ha) Număr

cadastral 

Număr de
carte

funciară

Număr
tarla/lot 

Număr
parcelă Suprafaţa

totală
Cotă-parte

Se completează 
de către vânzător

Suceava 0,0294 1/1
0,0294

58577 58577 - - arabil -

Verificat de către 
primărie

X X X X X - - X -

Declarăm că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei

hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:    Da |_|    Nu |X| 

Cunoscând faptul că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii  nr. 286/2009 privind

Codul  Penal,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  declarăm că  datele  sunt  reale,  corecte  şi

complete.

                                Vânzători, Semnăturile

 

   Nesteriuc Mircea

      Nesteriuc Ion

                     Data: 21 noiembrie 2022



OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnaţii  Nesteriuc  Mircea,  posesor  al  C.I.  seria  .........  nr.  ...........,  CNP  ..............,

domiciliat în ...................... şi Nesteriuc Ion, posesor al C.I. seria .....  nr. ...........,  CNP ................,

domiciliat în ................, telefon: ..............., în calitate de proprietari  vânzători, 

vindem teren agricol, categoria arabil,  în suprafaţă de 367 (trei  sute şaizeci şi şapte) m.p.

situat în extravilanul Municipiului Suceava, tarlaua ,,Dealul Mănăstirii”, identic cu parcela cadastrală

nr. 58578 din C.F. nr. 58578 a UAT Suceava, la preţul de 3670 lei.

Date privind identificarea terenului:

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria

de
folosinţă

ObservaţiiOraşul/
Comuna/
Judeţul

Suprafaţă
(ha) Număr

cadastral 

Număr de
carte

funciară

Număr
tarla/lot 

Număr
parcelă Suprafaţa

totală
Cotă-parte

Se completează 
de către vânzător

Suceava 0,0367 1/1
0,0367

58578 58578 - - arabil -

Verificat de către 
primărie

X X X X X - - X -

Declarăm că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei

hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:    Da |_|    Nu |X| 

Cunoscând faptul că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii  nr. 286/2009 privind

Codul  Penal,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  declarăm că  datele  sunt  reale,  corecte  şi

complete.

                                Vânzători, Semnăturile

 

   Nesteriuc Mircea

      Nesteriuc Ion

                     Data: 21 noiembrie 2022



OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnaţii  Nesteriuc  Mircea,  posesor  al  C.I.  seria  .........  nr.  ...........,  CNP  ..............,

domiciliat în ...................... şi Nesteriuc Ion, posesor al C.I. seria .....  nr. ...........,  CNP ................,

domiciliat în ................, telefon: ..............., în calitate de proprietari  vânzători, 

vindem teren agricol, categoria arabil, în suprafaţă de 184 (o sută opt zeci şi patru) m.p. situat

în extravilanul Municipiului Suceava, tarlaua ,,Dealul Mănăstirii”, identic cu parcela cadastrală nr.

58579 din C.F. nr. 58579 a UAT Suceava, la preţul de 1840 lei.

Date privind identificarea terenului:

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria

de
folosinţă

ObservaţiiOraşul/
Comuna/
Judeţul

Suprafaţă
(ha) Număr

cadastral 

Număr de
carte

funciară

Număr
tarla/lot 

Număr
parcelă Suprafaţa

totală
Cotă-parte

Se completează 
de către vânzător

Suceava 0,0184 1/1
0,0184

58579 58579 - - arabil -

Verificat de către 
primărie

X X X X X - - X -

Declarăm că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei

hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:    Da |_|    Nu |X| 

Cunoscând faptul că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii  nr. 286/2009 privind

Codul  Penal,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  declarăm că  datele  sunt  reale,  corecte  şi

complete.

                                Vânzători, Semnăturile

 

   Nesteriuc Mircea

      Nesteriuc Ion

                     Data: 21 noiembrie 2022



OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnaţii  Nesteriuc  Mircea,  posesor  al  C.I.  seria  .........  nr.  ...........,  CNP  ..............,

domiciliat în ...................... şi Nesteriuc Ion, posesor al C.I. seria .....  nr. ...........,  CNP ................,

domiciliat în ................, telefon: ..............., în calitate de proprietari  vânzători, 

vindem teren agricol, categoria arabil, terenului în suprafaţă de 231 (două sute treizeci şi unu)

m.p.  situat  în  extravilanul  Municipiului  Suceava,  tarlaua  ,,Dealul  Mănăstirii”,  identic  cu  parcela

cadastrală nr. 58580 din C.F. nr. 58580 a UAT Suceava, la preţul de 2310 lei.

Date privind identificarea terenului:

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria

de
folosinţă

ObservaţiiOraşul/
Comuna/
Judeţul

Suprafaţă
(ha) Număr

cadastral 

Număr de
carte

funciară

Număr
tarla/lot 

Număr
parcelă Suprafaţa

totală
Cotă-parte

Se completează 
de către vânzător

Suceava 0,0231 1/1
0,0231

58580 58580 - - arabil -

Verificat de către 
primărie

X X X X X - - X -

Declarăm că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei

hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:    Da |_|    Nu |X| 

Cunoscând faptul că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii  nr. 286/2009 privind

Codul  Penal,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  declarăm că  datele  sunt  reale,  corecte  şi

complete.

                                Vânzători, Semnăturile

 

   Nesteriuc Mircea

      Nesteriuc Ion

                     Data: 21 noiembrie 2022



OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN

Subsemnaţii  Nesteriuc  Mircea,  posesor  al  C.I.  seria  .........  nr.  ...........,  CNP  ..............,

domiciliat în ...................... şi Nesteriuc Ion, posesor al C.I. seria .....  nr. ...........,  CNP ................,

domiciliat în ................, telefon: ..............., în calitate de proprietari  vânzători, 

vindem teren agricol, categoria arabil, terenului  în suprafaţă de 674 (şase sute şaptezeci şi

patru)  m.p.  situat  în  extravilanul  Municipiului  Suceava,  tarlaua  ,,Dealul  Mănăstirii”,  identic  cu

parcela cadastrală nr. 58581 din C.F. nr. 58581 a UAT Suceava, la preţul de 6740 lei.

Date privind identificarea terenului:

Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Categoria

de
folosinţă

ObservaţiiOraşul/
Comuna/
Judeţul

Suprafaţă
(ha) Număr

cadastral 

Număr de
carte

funciară

Număr
tarla/lot 

Număr
parcelă Suprafaţa

totală
Cotă-parte

Se completează 
de către vânzător

Suceava 0,0674 1/1
0,674

58581 58581 - - arabil -

Verificat de către 
primărie

X X X X X - - X -

Declarăm că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei

hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:    Da |_|    Nu |X| 

Cunoscând faptul că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii  nr. 286/2009 privind

Codul  Penal,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  declarăm că  datele  sunt  reale,  corecte  şi

complete.

                                Vânzători, Semnăturile

 

   Nesteriuc Mircea

      Nesteriuc Ion

                     Data: 21 noiembrie 2022


