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COMUNICARE DE ACCEPTARE 
pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului 

Judeţul Călărași 
Comuna Dorobanţu 

Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din 
Registrul de evidenţă 
 
Nr.  687  din  08.05.2019 

Primăria Comunei Dorobanţu  
Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de 
vânzare (*) 
 
______________________________ 

Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care 
primeşte cererea (*) 
 
STANCIU LUCIANA ADRIANA 

 
Stimate domnule primar, 

 
1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, NAE RETA, domiciliat/domiciliată în Sat  Dorobantu, Comuna 

Dorobantu, str. - nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, judeţul/sectorul CĂLĂRASI, telefon 0721623649, 

posesor/posesoare act de identitate C.I., seria K.L., nr. 387145, eliberat de SPCLEP Olteniţa, la data 

19.01.2013, CNP/CIF/CUI 2710325511661, în calitate de administrator prin______, conform ________ 

2. (*) pentru: S.C. DELP PROD COM S.R.L., având număr de ordine în registrul comerțulu 
iJ51/369/16.09.1997, CIF/CUI  9893200, 
 3. (*) cu sediul în localitatea COMUNA DOROBANŢU, str. _-__ nr. __-__, bl. _-_, sc. _-_, et. __-__, 

ap. __-__, judeţul/sectorul CĂLĂRAŞI, codul poştal 917065, telefon-, fax -, email -, website ______, prin 

prezenta îmi exprim intenţia de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan în 

suprafaţă de 0.35 ha ,   identificat cu număr cadastral 21221, înscris în cartea funciară nr. 21221 a localităţii 

DOROBANŢU, şi afişată în data de  10.04.2019 la sediul Primăriei COMUNEI DOROBANŢU. 

Preţul oferit pentru cumpărare este de 1.667 (omiesasesutesaizecisisapte). 

În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare*1): 
1. copie C.I. Nae Reta, seria K.L. nr. 387145; 
2. copie CERTIFICAT CONSTATATOR pentru S.C. DELP PROD COM S.R.L. valabil; 
3. copie legalizata CONTRACT DE ARENDARE nr. 244 din 07.12.2015 incheiat intre MITU MARIA 

si. S.C. DELP PROD COM S.R.L. in calitate de arendas valabil de la 07.12.2015 si pana la 
07.12.2020; 

 
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, 
NAE RETA (S.C. DELP PROD COM S.R.L.) 

(numeleşiprenumeleînclar) 

Semnătura, 
 

_______________________________ 
    
 
 Data   08.05.2019 
 
 
 
 



 
 
    NOTE: 
    - Câmpurile notate cu (*) suntobligatoriu de completat. 
    - Se completează cu denumireaformei de organizare, conform reglementărilorlegale: societatecomercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., 
S.C.A.)/companienaţională/societatenaţională/regieautonomă/cooperativă de 
credit/casăcentrală/societatecooperativă/cooperativăagricolă/institutnaţional de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, 
necomerciant)/grupeuropean de interes economic (comerciant, 
necomerciant)/societateeuropeană/societatecooperativăeuropeanăsucursală/persoanăfizicăautorizată/întreprinzător titular al 
întreprinderiiindividuale/reprezentant al întreprinderiifamiliale/membru al întreprinderiifamiliale. 
____________________________ 
*1) - copiilegalizatedupădocumentelejustificative care atestăcalitatea de preemptor şiîncadrareaînunadintrecategoriilestabilite de lege, 
respectivcoproprietar, arendaşsauproprietarvecin, dupăcaz: acte de coproprietatepeterenulagricolsupusvânzării, contract de arendă, acte de 
proprietate ale imobilelorcare au hotarcomun cu terenulsupusvânzării, alteleasemenea; 
    - ocopie a certificatului de înregistrare la registrulcomerţului/Registrulnaţional al asociaţiilorşifundaţiilor; 
    - procuranotarială, respectivdelegaţia, hotărâreaadunăriigenerale a asociaţilor, deciziaasociatuluiunic, deciziareprezentantuluiformeiasociative, 
dupăcaz, în original, precumşi o copie a BI/CI al/a împuternicituluipersoanăfizicăsau o copie a paşaportuluipentruîmputernicitulpersoanăfizică cu 
domiciliulînstrăinătate etc., dupăcaz. 

 


