
COMUNICARE  DE ACCEPTARE 
i a ofertei de vânzare  

(Judeţul/localitatea (*) GALATI/TECUCI 	 N—r. 7c de inregistrare a comunic ării de ac•p,z 
,Primăria (*)MUNICIPIULUI TECUCI 	 'Ş ..' ,./..--clin 	' 37 / 	(-) 	i/e- 
	 , 

NIUNICIPIUL 
PRIMĂRIE 

DtarecIr  iar4.egistitenţă  

 

si prenumele 	 primărie care primeste cererea (*) 
	

Semnătura 	 primeste oferta de vânzare (*) 

0 
Stimată  doamnă  primar/Stimate domnule primar, 

' 
1. (*) SubsemntA/Subsemnata, 	 (2A92/72/2/e ~2‹.)   , domicqiat/domiciliat ă  In str 	 /Y? ()-4-- "?//';?'4f-----6" /5," '19Q  , 	, ap. . . . . 

judeţul/sectorul ,7.-4‹.).;(7. , telefon /90.074K, 1,3.43t ,de identitate 	4.' . seria ...-Z nr 	eliberat de  
CNP/CIF/CUI .65-‘&74,73. /7?:.1 in calitate S0/717r/P9'87?-~ 	conform 	

7: 	 2.(*) pentru: ./4.(.:.. (2.«./.'!"??../.‘)«.. ..;4'.»fi,e. ră  ând număr de ordine in registrul comer ţului P' 74P6'e-,.!9/cf, cod unic de inregistrare. 3 (5-,  £2■v- 7' "k1L5ţ  
3. (*) cu sediul in: localitatea7C-".i.V: . „stri477777~P /W4g1 	, sc 	 , et 	 , a 	

,
71) 	 , judeţul/sectorul 

	 codul postal"5-APO, telefon .~,c›- 	ofşf2x  3 	 , e-mail 	 website 	  , 	 ,,,n  
prin prezentaimi exprim inten ţia de cumpărare si accmA oferta de vânzarepentru terenul agricol in suprata ţă  de (-",/. --5,_., 7. . . ha, identificat cu n ă"1. 

cadastral 0. 2. ,(e„ , inscri,is in cartea funciară  nr  ĂV 77 -3a  lp,calitkii  /"'"'. --‘7'ş  "O''  , făcută  de.      afisată  in data de''':. 	......... 
sediul Primăriei . .7.--d:şaW. 	Ls. 	(0‘7,,ţe 

Pre,ţul oferit pentru cumpărare este de  71P1.7° /  lei. (Pretul se va scrie în cifre si litere.) 
in susţinerea comunicării de acceptare si a calitkil de preemptor, depun urm ătoarele acte doveditoare 

ii.  .&(...rivkţi  
2.

 
, 

/07(':),(Kopt9/k7P 
e ,,,-,,4.s. .,7air  mi-e2ţ0(12.64-  	. 

3.S°  "''-.  ')f' Y2fv .' 0., 1)CO!'■/. 9'.‘ :  
ib e‘y-7'e ţ;Ye4,7Wcve C7 6?«.P17~ ie`e=-..PP9,  

Sunt de acord ca datele din cererea de acceptare a ofertei de vânzare si din documentele anexate s ă  fie introduse in 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 si de modificare a Legii nr.  
268/2001  privind privatizarea societ ăţilor comerciale ce de ţin in administrare terenuri proprietate public ă  si privată  a statului cu destina ţie agricolă  si infiinţarea _ 
Agenţiei Domeniilor Sta-tului, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispozi ţălor Legii nr. 677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circula ţie a acestor date, cu modific ările si completările ulterioare. 

Cunoscând că  falsul in declaratii se pedepseste conform Legli nr. 286/2009  privind Codul penal, cu modificările si completările ulterioare, declar c ă  datele 
sunt reale, corecte si complete. 

Preemptor potenţial cunipăiffitor/imputern'cit 

(numele 
Piza727;21; 
Ross io  18 872-8 



--- 	--- 4,-• 	 - v,eRe , -, 

,/,::` CROITORUL>4  \ 
■ . , , 

' Semnătura 
 ţ ..!. F 17/828/2016 1.-1  

\
., * R036108723 * 

 ..& 
s et', 	•`/' 

Data 	 

NOTE: 

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- Se completează  cu denumirea fonnei de organizare, confoun reglement ărilor legale: societate comercial ă  (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S.. S.C.A.)/companie 
naţionalăisocietate naţionalăiregie autonomă/cooperativă  de credit/cas ă  central ă/societate cooperativ ă/cooperativă  agricolă/institut naţional de cereetare - 
dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate european ă  societate 
cooperativă  europeană  sucursală/persoană  fizică  autorizaWintreprinz ător titular al intreprinderii individuale/reprezentant al intreprinderii familiale membru al 
Intreprinderii familiale. 

1 - copii legalizate dup ă  documentele justificative care atest ă  calitatea de preemptor şi incadrarea 1n 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; 

- o copie a certificatului de 1nregistrare la registrul comer ţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor; 
-'procura notarial ă, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului fonuei asocia6ve_ i ă  

caz, 1n original, precum şi o copie a BI/CI al/a Imputernicitului persoan ă  fizică  sau o copie a paşaportului pentru Imputernicitul persoan ă  fizică  cu 
străinătate etc., dup ă  caz. 
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