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unt de ord ca datele din cererea de acceptare a ofertei de vânzare şi din documentele anexate s ă  fie introduse in bazele de date care se organizeaz ă  isn temeiul Legii nr. 17/2014  privind unele măsuri de reglementare a vânz ării - cumpărării terenurilor agricole situate in extravilan şi de modificare a Legii nr.  268/2001  privind privati7nrea societ ăţilor comerciale ce de ţin in administrare terenuri proprietate public ă  şi privată  a statului cu destina ţie agricolă  şi infiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modific ările ulterioare, cu respectarea dispozi ţiilor Legii nr. 677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modific ările şi completările ulterioare. 
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NOTE: 

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- Se completează  cu denumirea formei de organizare, conform reglement ărilor legale: societate comercial ă  (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie naţionalăisocietate naţionala/regie autonomăicooperativă  de credit/cas ă  centrală/societate cooperativ ă/cooperativă  agricola/institut naţional de cercetare - 
dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate european ă/societate cooperativă  europeană  sucursală/persoană  fizică  autorizata/intreprinz ător titular al intreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al 
Intreprinderii familiale. 

1 - copii legalizate dup ă  documentele justificative care atest ă  calitatea de preemptor şi incadrarea in 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 arenda, acte de proprietate ale 
imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânz ării, altele asemenea; 

- o copie a certificatului de 1nregistrare la registrul comertului/Registrul na ţional al asociaţiilor şi fundaţiilor; 
- procura notarial ă, respectiv delega ţia, hotărârea adunării generale a asocia ţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dup ă  caz, in original, precum şi o copie a BI/CI al/a imputernicitului persoan ă  fizică  sau o copie a pa şaportului pentru imputemicitul persoan ă  fizică  cu domiciliul in străinătate etc., după  caz. 
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