Anexa 1A
lanormelemetodologice

- Formularpentrupersoanefizice CERERE
pentruafişareaofertei de vânzare a terenului
Judetul Buzau / LocalitateaGalbinasi(*) Nr. unic de inregistrare al ofertei de
vanzare din registrul de evidenta
Nr. ……………… din ……./……/……………
PrimariacomuneiGalbinasi(*)
(zi/luna/an)(*)
Numeleşiprenumelefuncţionarului
Semnăturafuncţionarului care
primăriei care primeştecererea (*)
primeşteoferta de vânzare (*)

Stimatedomnuleprimar,
1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ......................................., CNP ......................................,
încalitate de proprietar, identificat/identificată cu ...... seria ....... nr. ...................., eliberat(ă)
de ............................., data şiloculnaşterii ..................., localitatea ......................,
judeţul/ţara ..........................................,
2. (**) cu domiciliulîn: localitatea ..........................................., str. ............................. nr.
....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ................., codulpoştal .................., ţara
.........................., telefon ..................., fax ................................., email ....................,
cetăţenia .............., stareacivilă .......................................,
3. (**) reşedinţaînRomânia (dacăestecazul):
localitatea ......................., str. ....................... nr. ........., bl. ..........., sc. .........., et. ......., ap.
....., judeţul/sectorul ..............., codulpoştal ..........., telefon ..............., fax ............, e-mail
...............................................
4. (***) Prin ......./(numeleşiprenumele)......................, CNP/CIF ........................., încalitate
de
.......................,
conform
...................,
localitatea
..........................,
str.
.................................... nr. ........, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul
......................, codulpoştal ............, telefon ........., fax ........., e-mail ..................,
avândînvederedispoziţiileLegii nr. 17/2014privindunelemăsuri de reglementare a vânzăriicumpărăriiterenuriloragricole
situate
înextravilanşi
de
modificare
a
Legii
nr.
268/2001privindprivatizareasocietăţilorcomercialecedeţinînadministrareterenuriproprietatepu
blicăşiprivată a statului cu destinaţieagricolăşiînfiinţareaAgenţieiDomeniilorStatului, cu
modificărileulterioare,
solicit
prinprezentacerereafişareaofertei
de
vânzareanexată,
întermenulprevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificărileulterioare.
Am
cunoştinţădespreexistenţaurmătorilorpreemptoripentruexercitareadreptului
de
preempţiuneasupraoferteimele de vânzare:
1. Din categoria "coproprietari"
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
2. Din categoria "arendaşi"
..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Din categoria
"proprietarivecini"......................................................................................................................
.......................
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Statulromân, prinAgenţiaDomeniilorStatului.
Declarcăsuntproprietar al terenuluiînsuprafaţă de ......... ha situatînextravilanullocalităţii
............., identificat cu număr cadastral ................, înscrisîncarteafunciară nr. ........
alocalităţii .................... care face obiectulofertei de vânzare.
Declarcă:
- terenul face obiectulunorlitigiisau a uneiproceduri de executaresilită: Da [] Nu [];
- terenulestegrevat de sarcini: Da [] Nu [];
- am cunoştinţăşi am respectatprevederileart. 4 alin. (2) dinLegea nr. 17/2014, cu
modificărileulterioare, cu privire la înstrăinareaterenuriloragricole situate înextravilanpe care
suntsituriarheologiceclasate.
Însusţinereacererii, depunurmătoareleactedoveditoare*1)
1. ................................................................................................................................;
2. ................................................................................................................................;
3. ................................................................................................................................;
.................................................................................................................................. .
Sunt de acordcadatele din cerereapentruafişareaofertei de vânzare, din oferta de vânzareşi din
documenteleanexatesă fie introduseînbazele de date care se organizeazăîntemeiulLegii nr.
17/2014,
cu
modificărileulterioare,
cu
respectareadispoziţiilorLegii
nr.
677/2001pentruprotecţiapersoanelor cu privire la prelucrareadatelor cu caracter personal
şiliberacirculaţieaacestor date, cu modificărileşicompletărileulterioare.
Cunoscândcăfalsulîndeclaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009privindCodul penal,
cu modificărileşicompletărileulterioare, declarcădatelesuntreale, corecteşi complete.
Vânzător/Împuternicit,
.........................
(numeleşiprenumeleînclar)
Semnătura
.................
Data ....................
-----*1)
copie
a
BI/CI
al/a
vânzătoruluipersoanăfizicăsau
o
copie
a
paşaportuluipentruvânzătorulpersoanăfizică cu domiciliulînstrăinătate;
- copielegalizată a actului de proprietateasupraterenuluice face obiectulofertei de
vânzare (dupăcaz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de
predare-primire,
sentinţă/deciziecivilădefinitivăşiirevocabilă,
titlu
de
proprietate,
certificate de moştenitor, contract de
schimb, act de
lichidare a patrimoniului,
alteleasemenea);
- extras de carte funciară de informareînsoţit de extrasul de plan cadastral de carte
funciară al imobilului, însistem de coordonateStereografic 1970, dacăestecazul;
- încaz de reprezentare, copiaprocuriinotariale, respectiv a delegaţiei, precumşi o copie
a
BI/CI
al/a
împuternicituluipersoanăfizicăsau
o
copie
a
paşaportuluipentruîmputernicitulpersoanăfizică cu domiciliulînstrăinătate;
- altedocumentedoveditoare, dupăcaz.
NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) suntobligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează de cătrecetăţeniiunui stat membru al UniuniiEuropene,
aistatelor care sunt parte la AcordulprivindSpaţiul Economic European (ASEE) sauaiConfederaţieiElveţiene.
- Câmpurile notate cu (*) se completează de cătreproprietar.
Câmpurile
notate
cu
(***)
se
completează
de
cătreîmputernicit.
Înacestcaz,
prezintădocumenteledoveditoare a calităţii de împuternicit.

