
COMUNICARE DE ACCEPTARE 
a ofertei de vânzare 

- 

muNICIPIUL TECUC ţ  
PRIMĂRIE 

_gude_ţuldocalitatea  (*)_GALAT_IiI.E_CUCI 	  

ţPrimăria (*)MUNICIPIULUI 1ECUCI 

Nurnele şi prenurie funcţionarului primăriei care primeşte cererea (*) 

	

,F77'w/    	

Stimată  doamnă  primar/Stimate doran 

1. (*) Subserimattă/SnbSemnata, 	 
identificat/identificată  cu   seria. 	nr. 

2. (*) cu donăciliul în: 1ocalittea 	. , str: 	. 

. . . , codul po şţal 	•  , ţara 	 , telefon 

3. (**) reşedinţa in România (dacă. este cazul): 

locahtatea 	 str 	nr 	 , bl 	 , sc 	 , et 	 

poşta1 	, telefon 	, fax 	, e-mail 	 

4. (***) p 	(numele şi prenumele), CNP/CIF 	, m cafitate de 	, conform 	 

. .. nr 	 , bl 	• 	, sc 	 , et 	; ap 	 , judeţul/sectoru1 	, codul•poşta1 

fax 	, e-mail 	, , 
prin prezenta hni exprim intenţia fermă  de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan In suprafa ţă  de i...‘..?..--. . ha, identificat 

cu număr cadastra1 &ţ05-ş-ŢIS. . . , Inscris 1n cartea funciară  nr.kţ(Q5-5Z, . a localităţir.\-?-Ae,P.e. . , şi afişată  in data de tt.871.4›.-?.p.k8la sediul Primăriei  

• A  Preţul oferit pentru cum 	 c  părare este de 	t'kD 000 ef,..`;'' 	, -. N-9-.5?-.--e- 6Lk- ,--"Z 

in susţinerea comunicără  de acceptare şi a calităţă  de preemptor, depun următoarele acte doveditoarel: 

i  C.53,Ât■c& c&-N--'°--9-ce-s& .,kK  -6 \,?..._ (2::---0 .̀ 2..(;) 

- _ 	---- 

	

, 	
-k.;;-(---30'S 

Stmt de acord ca datele din comunicarea de accep -tare a ofertei de vânzare şi din documentele anexate să  fie introduSeIn bazele de date care se organizeaz ă  în 

temelul Legă  nr. 17/2014  privind unele măsuri de reglemen-tare a vânzără  - ,cumpărără  terenurilor agricole situate In extravilan şi de modificare a Legii nr.  

268/2001  privind privatizarea societăţilor comercia1e ce deţin în administrare terenuri proprietate public ă  şi privată  a statului cu,destinaţie agricolă  şi Infănţarea 

_Agenţiei Domenălor  Statului, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispozi ţiilor Legii nr. 677/2001  pentru protecţia persoanelor cu privire la urelucrarea 

dal-dor cu caracter personal şi libera căculaţie a acestor date, cu modific ările ş i completărăe ulterioare. 

_ 
_data şi locul naşterii 

	

, bl 	 , sc 	 
	, fax 	 , e-mail 

CNP 	 	. ,1n calitate de‘i\`c<"' 
, locali-tateaQ: , jude ţuUţara. 	 

et 	 , ap 	• 	, judeţul/sectorul  
	, cetăţenia 	, starea civilă 	 

ap 	 " , udeţal/sectorul 	, codtil ,  

, loca.litatea 	 , str 	 
• , telefon 	 

lei. (Preţu1 se va scrieIn cifre şi litere.) 



PreemPtor potenţial cumpărătorl , 
. . 	. . ... 

.(numele şi prenumelein clar) 
Semnătura 

Data 

• Cuttoscănd că  falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009  privind Codul penal, cu modifiC ările şi completările ulterioare, declar că  clatele 
sunt reale, corecte şi complete. 

- - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatorii de completat 
- Câmpurile notate cu (**) se completeaz ă  de către cetgenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai s -tatelor care sunt parte la Acordul  privind Spaţiul 
Economic EurOPean (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene. 

Câmpurile notate cu (***) se completeaz ă  dacă  este cazul. 

• 1 - copie a..BIICI al/a preemptorului persoan ă  fizică  sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoan ă  fizică  cu dorniciliulin străinătate; 
- copiilegalizate după  documentele jUstificative care atest ă  calitatea de preemptor şi incaatarea 'in una dintre categrii1e stabilite de lege, respectiv 

coproprietat, arendaş  sau proprietar Vecin, după  caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vn7 ărri, contraet de arend ă, acte de proprietate ale 
imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânz ării, altele asemenea. 


