
Formular 1A persoane fizice 

CERERE 
pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului 

 

Judeţul Călăraşi 
Comuna Dorobanţu 

Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din 
Registrul de evidenţă 
 
Nr. 973 din  09.08.2019 

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

Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care 
primeşte cererea (*) 
 
GROSU IULIANA 
 

Stimate domnule primar, 
 

1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, TOMA NICULAE, CNP 1490523510033, în calitate de proprietara, 

identificat/ă cu BI/CI, seria K.L., nr. 219875, eliberat(ă) de SPCLEP Calarasi, data şi locul naşterii 23.05.1949,  

în Sat Varasti, Comuna Dorobantu,  judeţul/ţara Calarasi/România, 

2. (**) cu domiciliul în:  Mun. Calarasi, Bld. Republicii, Nr. 8, bl. N29, sc. 3, et. 1,  ap. 48, judeţul/sectorul 

Calarasi, codul poştal __-__, ţara România, telefon  ................, fax ________, email _________, cetăţenia 

română, starea civilă  - _____________________, 

1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, TOMA MARIA, CNP 2560724510071, în calitate de proprietara, 

identificat/ă cu BI/CI, seria K.L., nr. 532760, eliberat(ă) de SPCLEP Calarasi, data şi locul naşterii 24.07.1956,  

în , Comuna Dorobantu,  judeţul/ţara Calarasi/România, 

2. (**) cu domiciliul în:  Mun. Calarasi, Bld. Republicii, Nr. 8, bl. N29, sc. 3, et. 1,  ap. 48, judeţul/sectorul 

Calarasi, codul poştal __-__, ţara România, telefon  ................, fax ________, email _________, cetăţenia 

română, starea civilă  - _____________________, 

3. (**) reşedinţa în România (dacă este cazul):localitatea ___, str. ___ nr. ___, bl. ____, sc. __, et. __, ap. 

_, judeţul/sectorul _, codul poştal __, ţara ___, telefon ___, fax __, email ___, 

4. (***) Prin STOICA – ARABAGIU ANDREEA - EVELINA, CNP/CIF 2910125510059, în calitate de 

mandatar , conform Procura cu incheiere de autentificare nr. 67 din 12.01.2018 B.I.N. SERBAN ANGELICA 

VALENTINA, domiciliate in Mun. Calarasi , str. Progresul, nr. 19, bl. B2, sc. 1, et. 2, ap. 9, judeţul/sectorul 

Calarasi, codul poştal _, ţara ___, telefon __, fax __, email prodcereal@gmail.com, având în vedere dispoziţiile 

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, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de 

Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare. 

    Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune 
asupra ofertei mele de vânzare: 

 
1. Din categoria "coproprietari" – 
 
2. Din categoria "arendaşi" – S.C. PRODCEREAL S.R.L. 
 

2. Din categoria "proprietari vecini – la EST STANCU MARIA 
                                                        - la VEST – PAVEL RADA; 
         -LA SUD- REST PROPRIETATE 
                                                        
4. Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului. 
 

mailto:prodcereal@gmail.com
mailto:prodcereal@gmail.com


Declar că sunt proprietar al terenului în suprafaţă de 0,41 ha,  situat în extravilanul localităţii Dorobanţu, 
identificat cu număr cadastral 22774 înscris în cartea funciară nr. 22774 a localităţii Dorobanţu care face obiectul 
ofertei de vânzare. 

Declar că: 

• terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silită: Da О Nu О; 

• terenul este grevat de sarcini: Da О  Nu О; 

• am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările 
ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate. 

În susţinerea cererii, depun următoarele acte doveditoare*1) 
           1. -  copie C.I. seria K.L. nr. 219875 – TOMA NICULAE; 

        -  copie C.I. seria K.L. nr. 532760 – TOMA MARIA; 
    2.copie ACT DE VANZARE CUMPARARE CU CLAUZA DE INTRETINERE Nr. 288 din 13.12.1995 

emis de B.N.P CEAPARU ION. 
    3. extras de carte funciară pentru informare carte funciară 22774, eliberat la 30.07.2019 însoţit de  

plan de amplasament şi delimitare intocmit la 14.06.2019, pentru suprafaţa de 0,41 ha . 
    4. copie PRPOCURA cu incheiere de autentificare nr. 67 din 12.01.2018, B.I.N. SERBAN 

ANGELICA – VALENTINA prin care se imputerniceste pe doamna Stoica – Arabagiu Andreea – Evelina, in 
calitate de mandatar. 

    5. copie C.I., seria K.L. nr. 506818 – STOICA – ARABAGIU ANDREEA – EVELINA; 
    6. contract de arendare nr. 149 din 26.08.2015 incheiat intre TOMA NICULAE, TOMA MARIA si  

S.C. PRODCEREAL S.R.L. in calitate de arendas valabil de la 26.08.2015 si pana la 31.12.2025; 
    7. certificat de atestare fiscala nr.  849/06.08.2019 emis de primaria comunei Dorobantu. 
 
Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din 

documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu 
modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 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. 

 
Vânzător/Împuternicit, 

TOMA NICULAE SI TOMA MARIA prin imputernicit  
STOICA – ARABAGIU ANDREEA - EVELINA 

 (numele şi prenumele în clar) 

 
Semnătura, 

 
 

_______________________________ 
 

 
    Data  09.08.2019 
    NOTE: 
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu 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 de către proprietar. 
    - Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit. 
   __________________________________________________________________________ 
 *1) - copie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; 
    - copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de 
donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de 
schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); 
    - extras de carte funciară de informare însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970, 
dacă este cazul; 
    - în caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegaţiei, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a 
paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; 
    - alte documente doveditoare, după caz. 
 

Formular 1B persoane fizice 



OFERTA DE VÂNZARE TEREN 
 

Subsemnatul/Subsemnata1), TOMA NICULAE, CNP 1490523510033, 

Subsemnatul/Subsemnata1), TOMA MARIA, CNP 2560724510071 având adresa de comunicare la 

doamna STOICA – ARABAGIU ANDREEA - EVELINA, CNP/CIF 2910125510059, în calitate de mandatar, 

conform Procură cu încheiere de autentificare nr. 67 din 12.01.2018, B.I.N SERBAN ANGELICA - 

VALENTINA,  domiciliata in Mun Calarasi, str.  Progresul, nr. 19, bl. B2, sc. 1, et. 2, ap. 9, judeţul/sectorul 

Calarasi, codul postal ____,ţara România, telefon____, fax _____, email vând teren agricol situat în 

extravilan, în suprafaţă de 0,41 ha la preţul de 10.660 (zecemiisasesutesasezeci) lei2 

    Condiţiile de vânzare sunt următoarele: - __________. 
     
Date privind identificarea terenului 

Specificare 

Informaţii privind amplasamentul terenului 
Categori

a de 
folosinţă3

) 

(**) 

Obs
. 

Oraşul/ 
Comuna/ 
Judeţul 

(*) 

Suprafaţa 
(ha) 
(**) 

Număr 
cadastr

al 
(**) 

Număr 
de 

carte 
funciar

ă 
(**) 

Număr 
tarla/lo

t 
(**) 

Număr 
parcel

ă 
(**) 

Se 
completeaz
ă de către 
vânzător 

Dorobanţu
/ 

Călăraşi 
0,41 ha 22774 22774 54/2 8 arabil  

Verificat 
primărie4) 

X X X X X X X  

    
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. 
 

Vânzător/Împuternicit, 
TOMA NICULAE SI TOMA MARIA prin imputernicit 

 STOICA – ARABAGIU ANDREEA - EVELINA 
 (numele şi prenumele în clar) 

Semnătura, 
 
 

_______________________________ 
  Data 09.08.2019 
   
 NOTE: 
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
    - Câmpurile notate cu (**) se completează dacă sunt cunoscute informațiile 
    *1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului. 
    *2) Se va completa în cifre şi litere. 
    *3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, 
pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte 
din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, 
drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive 
care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă. 
    *4) Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, 
altele asemenea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular 1C 



Judeţul Călăraşi 
 

Registrul de evidenţă 
 

Nr. 975 din 09.08.2019 Comuna Dorobanţu 
 

LISTA 
preemptorilor în vederea exercitării dreptului de 

preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă 
 

Ca urmare a înregistrării ofertei de vânzare depuse de domnul TOMA NICULAE, CNP 

1490523510033, în calitate de proprietar, identificat/ă cu BI/CI, seria K.L., nr. 219875, eliberat(ă) de SPCLEP 

Calarasi, data şi locul naşterii 23.05.1949 în Sat Varasti, Comuna Dorobantu, judeţul Calarasi, domiciliat în 

Mun. Calarasi,  Bld. Republicii, nr. 8, ,bl.N 29 , sc. 3, et. 1,  ap. 48, judeţul/ţara Calarasi/România  si  

doamna TOMA MARIA, CNP 2560724510071, în calitate de proprietar, identificat/ă cu BI/CI, seria 

K.L., nr. 532760, eliberat(ă) de SPCLEP Calarasi, data şi locul naşterii 24.07.1956 în Comuna Dorobantu, 

judeţul Calarasi, domiciliat în Mun. Calarasi,  Bld. Republicii, nr. 8, ,bl.N 29 , sc. 3, et. 1,  ap. 48, judeţul/ţara 

Calarasi/România, prin doamna STOICA – ARABAGIU ANDREEA – EVELINA , CNP/CIF 29101125510059, 

în calitate de mandatar, conform Procură cu încheiere de autentificare nr. 67 din 12.01.2018, B.I.N.  

SERBAN ANGELICA - VALENTINA, domiciliata in Mun. Calarasi, str.  Progresul, nr. 19, bl. B2, sc. 1, et. 2, 

ap. 9, judeţul/sectorul Călăraşi, codul poştal ___, ţara România, telefon _____, fax ________, email _____în 

calitate de vânzător, pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori: 

 

1. Coproprietari ai terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume persoană fizică/Denumire 
persoană/persoane juridică/juridice, asociaţii şi alte 

entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane 
juridice care nu se înregistrează în registrul comerţului 

 

1   
 

2. Arendaş al terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume/denumire arendaş Domiciliul/sediul 

1 S.C. PRODCEREAL S.R.L. Comuna Dorobanţu, judeţul Călăraşi 
 
3. Proprietari vecini ai terenului a cărui ofertă de vânzare-cumpărare a fost înregistrată 

Nume şi prenume/denumire vecin 

 

La EST - 

La VEST – PAVEL RADA; 
LA SUD-REST PROPRIETATE 

 
4. Statul român, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului 

 

Primar,                                                 Consilier primărie, 
                                  Vasile STOICA                                           Iuliana GROSU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular 1D persoane juridice 



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. 977 din 09.08.2019 

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

Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care 
primeşte cererea (*) 
 
GROSU IULIANA 

 
 

Stimate domnule primar, 
 

1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, STOICA EMIL - MIHAIL, domiciliat/domiciliată în: Sat Dorobantu, 

Comuna Dorobantu, str. Bucuresti,  nr. 10, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, judeţul/sectorul CĂLĂRAŞI, telefon -, 

posesor/posesoare act de identitate C.I., seria K.L., nr. 495841 , eliberat de SPCLEP OLTENITA, la data 

20.05.2016, CNP/CIF/CUI 1920903510023, în calitate de administrator prin mandatar STEFANESCU 

GEORGE CATALIN, CNP 1880218510011, conform Procura cu incheiere de autentificare nr. 4350 din 

12.11.2018 B.I.N. SERBAN ANGELICA VALENTINA. 

2. (*) pentru: S.C. PRODCEREAL S.R.L., având număr de ordine în registrul comerțului  
J51/89/21.02.1995, CIF/CUI  7171040, 
     3. (*) cu sediul în Sat Dorobantu, Comuna Dorobantu, str. Bucuresti nr. 46, bl. _-_, sc. _-_, et. __-

__, ap. __-__, judeţul/sectorul CĂLĂRAŞI, codul poştal 917065, telefon 0242335123, fax 0242335123, email 

prodcereal@gmail.com, website ____, prin prezenta îmi exprim intenţia de cumpărare şi accept oferta de 

vânzare pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de 0.41 ha identificat cu număr cadastral 22747, înscris 

în cartea funciară nr. 22774 a localităţii DOROBANŢU, şi afişată în data de         09.08.2019 la sediul Primăriei  

COMUNEI DOROBANŢU. 

    Preţul oferit pentru cumpărare este de  10.660 (zecemiisasesutesasezeci) lei 

    În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare*1): 
    

1. copie C.I. Stoica Emil- Mihail, seria K.L. nr. 495841; 
2. copie CERTIFICAT CONSTATATOR pentru S.C. PRODCEREAL S.R.L. - valabil; 
3. copie legalizata CONTRACT DE ARENDARE nr. 149/26.08.2015 incheiat intre TOMA 

NICOLAE,TOMA MARIA si  S.C. PRODCEREAL S.R.L. in calitate de arendas valabil de la 
26.08.2015 pana la 31.12.2025; 

4. copie PRPOCURA cu incheiere de autentificare nr. 4350 din 12.11.2018, B.I.N. SERBAN 
ANGELICA VALENTINA prin care se imputerniceste pe domnul Stefanescu George Catalin, in 
calitate de mandatar. 

5. copie C.I., seria K.L. nr. 578496 – STEFANESCU GEORGE CATALIN; 
 

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, 
STOICA EMIL MIHAIL 

 (S.C. PRODCEREAL S.R.L.) 
prin imputernicit STEFANESCU GEORGE CATALIN 

(numele şi prenumele în clar) 

 
Semnătura, 

 
 

_______________________________ 
 

 
 
 
    Data 09.08.2019 
 
 
 
    NOTE: 
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
    - Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., 
S.C.A.)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut 
naţional de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, 
necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii 
individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale. 
____________________________ 
*1) - 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; 
    - o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor; 
    - procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, 
după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu 
domiciliul în străinătate etc., după caz. 
 


