
ANEXA 1 D 
LI nonnele metodologice 

- Model

. l'onnular pentru persoane juridiee şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului 

COMUNICARE DE ACCEPTARE 
a ofenei de vânzare 

ludeţuL10caiitatea(') 

Primăria (') , 

\It Q~(\,U~~ 
Num e şi prenumele -funcţionarului primăriei care care primeşte oferta de 
prirrteŞte eererea.) r 

("'. Il.'Stimată doamnă primar/Stimate domnule p~~ar, 

....,MUt-, .. I.l\()l;j\ .., 

.D , 

.Âa. \Y\:.....~,~. d2CJ"r', dQmiciliat/domiciliatăl.j, C-fJ Su1J:i,;WIl I VSubsemnata, În str, 
, ap.. 'bU<l,"!j'II~IlH.~' tei;:fo'.\ 'ro ......., act de... Ii2 .."'"I!~JL, 
berat dc ,&(.8LP..K..",.. . a ~t~I!-;L~ (DM.1,'OIP,CIF/CUI 
În calttate:,. gef' ;'t.W~. 1J. 1/JJI.D/7prin . 

conform .. . ·i)o4\'A.·t;::;;· IIL /.i!f S' L'7.. . 
2. (') pentru: S\.. :"Vvr·! ,\ . . ,/.............. ~
 
având număr de ordine în registrul corn( __ , o' 91C de înregistrare . 
3. C') cu sediul in: localitatea r~?2 .. ' .: ';', l'ij" ' str. nr ~ 

et. ._., ap. . , judeţul;~ectorul \.1..... . , leedul . poştal , telefon 1.?':.:::.,~ , 
•••• -0 , e-mall , webslte ,. 
J ,nn p~e~enta imi exp;lm in~enţia de cumei5~~ acce.P.FJ"Oa de ;'ânzare pentru. te~enul a~~ sU'pl1~ţ~ 
f/, ..:i!d, ldellJlfical. 'f. numar cadastf!!'-.J....b!-J... m@cartea funQara ?~..Jh<a"'!'Ocal~ă!f1 

.. ' ..'~]..~9~"11.. .. ,.." (f1fcută de ., ." ..1.,.{U;11 ş!.fă \'Jn~ta de p. .. f.I.L ....m.C./... ,la sediul
 
I'rimăn~l' ... /.~yQ.DJ..li{i1:I... .... \,
 
, . I'reţu j:Pf;..31J..~Y...Jh(~ pe.ntr~ ' cump.ă.r~e....... . est~ ". '.' de
 

. . \ lei. (preţul s~ va scrie în cifre şi litere.) 
In susţinerca c~'f! de ac~crl şi a calităţii de preemptor, depun unmătoarele acte doveditoare'l) . 

i,~~~~~~!!i:!1'~Q~,2i~~~
 
Sunt de acord ca datele din cererea de acceptare a ofertei de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în
 

h;lleie de date care se organizează ÎtI temeiul Legii m. 17(~014 rrivind unele măsuri de reglementare a vânzării


~umpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Le'i!ii nr. 268/2001 privind privatizarea
 
·lt)r.:ietăţilor comercia!c ce deţin În administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă
 

')i infiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Leoii nr. 67712001
 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
 
lllllJificările şi completărHe ulterioare.
 


