
ANEXA Nr. lD la normele metodologice 

COMU"lICARE DE ACCEPTARE 
a ofertei de vânzare 

Judeţul!localitat~a (1TELEORMAN, Com.PLOSCA I r. unic de înr~gistr~e a :rncării de acceptare din 

. .' - IReglst e '1Y1 le,Alal "', 'i)~I?/1 
l'nmana (*) Corn> PLOSCA din.... ..f .,..u. ., .....!I4!Ji(;!PrC*)I 
N~lInele şi prenumele funcţionarului primăriei care Semnătura/funcţionarului y re primeşte oferta de - 

Ip,rtmeşte cererea (*) _ vânzare C*) A 

Stimate domnule primar, 

1. CO) Subsemnatul/Subsemnata LUCHIE LIVIU CNP 11 ~ ,identificat cu c.l. seria 
• ar d Q cu domiciliul în: localitatea PLOSCA , str.""',, nr , judeţul! TELEORMAN 
,codul poştal , ţara ROMANIA telefon , fax . 
., e-mail , cctăţenia ROMANA starea civilă , in 
calitate de Imputernicit 

2. C*)Pentru LUCHIE FLORIN RAZVAN avand numar de ordinc in registrul Comertului .. 
ti Scod unic de inregistrare CNP cu sediul in localitatea Plosca. 
jud.Teleorman prin prezenta îmi exprim intcnţia fermă de cumpărare şi accept oferta dc vânzare 
pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de 1.00 HA identificat cu număr cadastral 21682 
înscris în cartea funciară nr 21682 

a localităţii PLOSCA, şi afişată în data dc X\(O .2020 la sediul Primărici 

PLOSCA 

'I'Clul ()l~rit pentru cumpărare este 8000 lei. 

1\ ~u:;\increa comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare ' : 

COPIE C.l . 

. ('OI'IE CONTRACT DE ARENDA 

"11111 de acord ca datele din comunicarca de acceptare a ofertei de vânzare şi din documentele anexate să
 

"lllil'llduse în bazele de datc Care se organizează în temeiul Legii ar. 1712014 privind unele măsuri de
 
'l1h'1I1clllare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.
 

, I,H! ,'011 1_ privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin in administrare terenuri proprietate publică 

I'liv;II;1 a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiel Domeniilor Statului, cu modificările 

: Ih'IÎ".lrc. Cl! respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2(lQl pentru protecţia persoanelor cu privire la 


