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COMUNICARE DE ACCEPTARE
a ofertei de vânzare
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,
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prin prezenta Imi 9xprim inten ţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terewil agricol extravilan in suprafa ţă de95:'''.1-£) ha, identificat ,
cu număr cadastral .0,?c<2 Q17. . . , Inscris 1n cartea funciar ă, nrA ..9:A -(. a localităţii
. , şi afişată in data dee:2:/: (-9...'P'.d.'la sediul Primăriei
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Preţul oferit pentru cump ărare este de
lei. (Pre ţul se va scrie 1n cifre şi litere.)
in susţinerea comunic ării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun urm ătoarele acte doveditoare l:
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•

Nr,ww,
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Sunt de acord ca datele din comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare şi din documentele anexate s ă, fie introduse 1n bazele de date care se organizeaz' ă In
temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânz ării - cumpărării terenurilor agricole situate 1n extravilan şi de modificare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societ ăţilor comerciale ce deţin in administrare terenuri proprietate public ă şi privată a statului cu destinaţie agricolă, şi Inflinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului, cu modific ările ulterioare, cu respectarea dispozi ţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modific ările şi completările ulterioare.

Cunoscând c ă falsul 1n declara ţii se pedepse şte conform Legii nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modific ările şi completările ulterioare, declar c ă datele
sunt reale, corecte ş i complete.
Preemptor potenţial cumpărător---
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(numele ş i prenumele in clar)
Semnătura
Data ,: .NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatorii de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă de către cetăţ
enii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor eare sunt parte la Acordul privind Spaţiul
Economic European (ASEE) sau ai Confedera ţiei Elve ţiene.
- Cămpurile notate cu (***) se completeaz ă dacă este cazul.
1 - copie a BI/CI al/a preemptorului persoan ă fizică sau o copie a pa ş
aportului pentru preemptorul persoan ă fizic ă cu domiciliul in străinătate;
- copii legalizate dup ă documentele justificative care atest ă
calitatea de preemptor ş i 1ncadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv
coproprietar, arenda ş sau proprietar vecin, dup ă
caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânz ării, contract de arend ă, acte de proprietate ale
imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânz ării, altele asemenea.

