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- Formular pentru persoane fizice - :"," TeV'';''''"}_} ~'·')'..;'f.i ! 
COMUNICAR~ DE ACCEPTARE '.:r::':l,J)·1{ " .' ·· ..".~t~~t~j Ii 
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Primaria Moşteni	 din ..~...j. ..JQ. ......j....~.. ,.. 7.1 fllIUl tlll "
 (. 

Numele si prenumele functionarului	 OMA"" .......-_..

Semnatura fun' 'Ulu

primariei care primeste cererea
 
Tăbărana Florin oferta de vanz fe
 

Stimate domnule primar, 
•,;'>1if; , 

_ l' 

1. Subsemnatul GOGOLAN GEORGE STEFAN, CNP IT 232 în calitate de preemptor,~ ,..~.....~ ţ 

arendaş potenţial cumpărător, identificat cu c.I. seria. nr. :Sa] 1, data si locul nasterii 
U , localitatea Moşteni, Jud.Teleorman. 

2. cu domiciliul in: localitatea Moşteni,jud.Teleorman, codul postal 147210, tara România, 
',.!li	 telefon·, f~x-, ~-mail-, cetatenia Română, starea civila căsătorit,
 

'i]jl~ 3. resedInta In Romania: nu este cazul.
 

:ilJ: p~:;;~~~:~~ imi exprim intentia ferma de cumparare si accept oferta de vanzare pentru terenul 
~ ~.~ .W. agricol extravilan in suprafata 1,8454 ha situat in extravilanullocalitatii Moşteni, judeţul
 

·'f···.' Teleorman, identificat astfel: suprafaţa de 0,28 ha cu numar cadastral 20493, inscris in cartea
 
'.:('1 funciara nr. 20493, în T.20, PA; suprafaţa de 0,23 ha cu numar cadastral 21094, inscris in cartea
';'j funciara nr. 21094, în TA, P.196; suprafaţa de 0,2840 ha cu numar cadastral20482, inscris in
;'''',1 cartea funciara n~. 20~8~, În T.21, PA;.suprafaţa de 0~4660 ha (0,4717 ha conf.CF) cu numar 
"",:{ cadastral20623,Inscns In cartea funCiara nr.20623, In T.36, P.111/1; suprafaţa de 0,52 ha cu 
'";'.1 numar cadastral20487, inscris in cartea funciara nr.20487, În T,29, P.27; suprafaţa de 0,0654 ha.;;';," , 
'::;:';; cu numar cadastral 110, inscris in cartea funciara nr.110, În T.36, P.111 si afisata În data de ">!;I~ f 

- ..J,,'\,,;, 

il 07.10.2020 la sediul Primariei Mosteni.
 
:~l:~ Pretul oferit pentru cumparare e'ste de 46.000 (patruzecişişasemii) lei.
 

In sustinerea comunicarii de acceptare si a calitatii de preemptor, depun urmatoarele acte
 
doveditoare:
 

1. copie act identitate preemptor; 
2. contract de arendare. 

Sunt de acord ca datele din comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare si din documentele 
anexate sa fie introduse in bazele de date care se organizează in temeiul Legii nr. 
l7/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole 
situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor 
comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie 
"gricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, cu respectarea 
dispozitiilor Legii nr. 677 12001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. 

Preemptor potential cumparator,
 
Gogolan GeOr~,
tefan
 
Semnatura '
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