ANEXA Nr. 1D
la normele metodologice

COMUNICARE DE ACCEPTARE
a ofertei de vânzare
Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din
Registrul de evidenta
Nr. 394 din 06.11.2015

JUDEŢUL VASLUI

PRIMĂRIA COMUNEI GRIVITA
Numele si prenumele funcţionarului primăriei care Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de
primeşte cererea APOSTU DAN
vânzare
Stimată doamnă primar,

1. Subsemnata UNGURU FĂNICA, CNP 2730722370034, în calitate de ARENDAŞ, identificată
cu CI seria VS nr. 446907, data şi locul naşterii 22.07.1973, localitatea Bârlad, judeţul/tara
Vaslui/România.
2. Cu domiciliul în: localitatea BÂRLAD, str. Vasile Parvan, nr. 11, bl. ZA, sc. B, ap. 11, et. 3,,
ţara ROMANIA, cetăţenia română, starea civila căsătorită,
prin prezenta îmi exprim intenţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul
agricol extravilan în suprafaţă de 0,2112 ha, identificat cu număr cadastral 71233, înscris în cartea
funciara nr. 71233 a localităţii GRIVIŢA, şi afişată în data de 03.11.2015 la sediul Primăriei comunei
GRIVITA.
Preţul oferit pentru cumpărare este de 1000 lei (unamii lei si zero bani).
în susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte
doveditoare:
1.
copie legalizată contract de arendă;
2.
copie act de identitate.
Sunt de acord ca datele din comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare şi din documentele
anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu
modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si
completările ulterioare.
Cunoscând 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.
Preemptor potenţial compărător/împuternicit,
UNGURU FANICA
(numele şi prenumele în clar)
Semnătura

