Formular 1D persoane fizice

COMUNICARE DE ACCEPTARE
a ofertei de vânzare
Nr. unic de înregistrare a comunicării de
acceptare din Registrul de evidenţă

Judeţul Călărași
Comuna Dorobanţu

Nr. 415 din 19.03.2019
Primăria Comunei Dorobanţu
Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care
primeşte cererea (*)

Semnătura funcţionarului care primeşte
oferta de vânzare (*)

STANCIU ADRIANA LUCIANA

Stimate domnule primar,
1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, CARTERARU MARIN, CNP 1600322511675, în calitate de
ARENDAS, identificat/ă cu BI/CI, seria K.L., nr. 462400, eliberat(ă) de SPCLEP Oltenita, data şi locul
naşterii 22.03.1960, Comuna Dorobantu, sectorul/judeţul/ţara Calarasi /România,
2. (*) cu domiciliul în: Sat Bosneagu, Comuna Dorobantu, judeţul/sectorul CALARASI, codul
poştal _, ţara ROMÂNIA, telefon 0722.331.211, fax ____, email ____, cetăţenia română, starea civilă
căsătorit,
3. (**) reşedinţa în România (dacă este cazul):localitatea ____, str. __ nr. __, bl. ____, sc. __, et.
__, ap. ____, judeţul/sectorul ____, codul poştal __, ţara ___, telefon ___, fax ___, email ___,
4. (***) Prin ____, CNP/CIF __, în calitate de ___, conform _, localitatea ___, str. __ nr. ______, bl.
____, sc. __, et. __, ap. __, judeţul/sectorul ___, codul poştal __, ţara ____, telefon ____, fax __, email __,
prin prezenta îmi exprim intenţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol
extravilan în suprafaţă de 0.40 ha, identificat cu număr cadastral 21134, înscris în cartea funciară nr. 21134
a localităţii DOROBANŢU, şi afişată în data de 11.03.2019 la sediul Primăriei comunei Dorobanţu.
Preţul oferit pentru cumpărare este de 8.000 (optmii) lei.
În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare*1):
1. copie conform cu originalul contract de arendare nr. 69 din 26.02.2019 incheiat intre domnul
ALBU STOIAN si domnul CARTERARU MARIN in calitate de arendas valabil de la 18.02.2019 si
pana la 17.02.2020;
2. copie C.I. CARTERARU MARIN, seria K.L., nr. 462400;
Sunt de acord ca datele din cererea 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 Regulamentului 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor ) in viguare de la 25 mai 2018, cu modificările şi
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 potential cumpărător/Împuternicit,
CARTERARU MARIN
(numele şi prenumele în clar)

Semnătura,

_______________________________

Data 19.03.2019
NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatorii de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind
Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.
- Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.
____________________________
*1) - copie a BI/CI al/a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
- copii legalizate după documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege,
respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de
proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea.

