
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.1225 din 22.10.2019 

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    VOICU AUREL, CNP 1540806212985  în calitate de proprietar, 

identificat/ă cu BI/CI, seria S.Z.., nr. 254677, eliberat(ă) de SPCLEP  SLOBOZIA, data şi locul naşterii 

06.08.1954 în Comuna Dorobantu, judeţul/ţara Călăraşi/România, cu domiciliul în: localitatea Mun.Slobozia, 

str.Dorobanti-,   nr.20, bl.52 , sc.B-, et 4-, ap.14 -, judeţul/sectorul Ialomita, codul poştal _______ ţara 

România, 

 2. (**) cu domiciliul în: localitatea localitatea Mun.Slobozia, str.Dorobanti-,   nr.20, bl.52 , sc.B-, et 4-, 

ap.14 -, judeţul/sectorul Ialomita, codul poştal _______ ţara România, 

1.(*) , FILIP STEFANA, CNP 2570727510025 în calitate de proprietar, identificat/ă cu BI/CI, seria KL nr. 

562743, eliberat(ă) de SPCLEP  Oltenita, data şi locul naşterii 27.07.1957 în Comuna Dorobantu, judeţul/ţara 

Călăraşi/România 

2(**localitatea Sat.Chirnogi,com.Chirnogi,Int.Irisului   nr.6, bl. , sc.-, et -, ap. -, judeţul/sectorul  

, codul poştal _______ ţara România, 

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

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

4. (***) Prin, mandatar, MITEA STEFANIA-GABRIELA 2940418510030,  conform PROCURĂ  cu  

încheiere de autentificare nr. 1945 din 03.10.2018 - B.I.N. MITACHE IULIANA ADRIANA domiciliata  în  , 

localitatea  Com.Independenta ,satul Independenta str. ,  nr. , bl. -, sc. -, et. -, ap. -, judeţul/sectorul Călăraşi, 

codul poştal ____________, ţara România, telefon_________ 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" – CHIRITA MARIA 
 

3. Din categoria "proprietari vecini  - la NORD –BUCUR  STAN 
                                                                - la SUD    - NR.CAD.22486 



     4. Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului. 
 

Declar că sunt proprietar al terenului în suprafaţă de 0,18  ha situat în extravilanul localităţii Dorobanţu, 
identificat cu număr cadastral 22701  înscris în cartea funciară nr.22701 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 X; 

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

• 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) 
-copie B.I./C.I.seria  KL nr.254677 -VOICU AUREL 
-copie B.I./C.I.seria KL,nr.562743  -FILIP STEFANA 
-Copie Copie Contract de Mostenitor suplimentar nr.179 din 03.10.2018 -B.I.N.MITACHE  IULIANA-

ADRIANA ; 
-extras de carte funciara pentru carte funciara nr.22701 eliberat la data 25.09.2019 ,insotit de plan 

amplasament si delimitare intocmit la data de 18.01.2019 ,pentru suprafata de 0,18 ha; 
-Copie PROCURA cu încheiere de autentificare nr. 1945 din 03.010.2018, B.I.N.MITACHE IULIANA 

ADRIANA prin care se imputerniceste pe domnul MITEA STEFANIA-GABRIELA, in calitate de mandatar; 
- copie C.I., seria K.L. nr. 583661 – MITEA STEFANIA-GABRIELA; 
- copie contract de arendare nr.206 /11.07.2019 incheiat intre VOICU AUREL ,FILIP STEFANA   si 

CHIRITA MARIA in calitate de arendas valabil de la 07.05.2019 si pana la 03.10.2021;   
- certificat de atestare fiscala nr. 1072 din 11.10.2019 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 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. 
 

Vânzător/Împuternicit, 
VOICU AUREL FILIP STEFANIA prin imputernicit 

MITEA STEFANIA-GABRIELA  
(numele şi prenumele în clar) 

Semnătura, 
 

_______________________________ 
 
    Data 22.10.2019 
    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), VOICU AUREL CNP-1540806212985 si FILIP STEFANA  CNP 

2570727510025  avand adresa de comunicare la MITEA STEFANIA-GABRIELA -CNP 2940418510030 în 

calitate de mandatar, conform PROCURĂ  cu  încheiere de autentificare nr. nr. 1945 din 03.10.2018 - B.I.N. 

MITACHE IULIANA ADRIANA domiciliata  în  , localitatea  Com.Independenta ,satul Independenta str. ,  nr. 

, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, judeţul/sectorul Călăraşi, codul poştal ____________, ţara România vând teren agricol 

situat în extravilan, în suprafaţă de 0,18 ha   la preţul de  4140 (patrumiiosutapatruzeci) 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 

funciară 
(**) 

Numă
r 

tarla/l
ot 

(**) 

Număr 
parcelă 

(**) 

Se completează 
de către vânzător 

Dorobanţu
/ 

Călăraşi 
0,18  22701 22701 44/2 52 ARABIL  

Verificat 
primărie4) 

X X X X X X X  

      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 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. 
 

Vânzători,  
   

VOICU AUREL /FILIP STEFANA 
prin împuternicit MITEA GABRIELA STEFANIA 

(numele şi prenumele în clar) 

Semnătura, 
_______________________________ 
  Data 22.10.2019 
 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, vi ile, 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. 1227din 22.10.2019 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 VOICU AUREL, CNP 1540806212985  în calitate 

de proprietar, identificat/ă cu BI/CI, seria S.Z.., nr. 254677, eliberat(ă) de SPCLEP  SLOBOZIA, data şi locul naşterii 

06.08.1954 în Comuna Dorobantu, judeţul/ţara Călăraşi/România, cu domiciliul în: localitatea Mun.Slobozia, 

str.Dorobanti-,   nr.20, bl.52 , sc.B-, et 4-, ap.14 -, judeţul/sectorul Ialomita, codul poştal _______ ţara România, si doamna 

FILIP STEFANA, CNP 2570727510025 în calitate de proprietar, identificat/ă cu BI/CI, seria KL nr. 562743, eliberat(ă) de 

SPCLEP  Oltenita, data şi locul naşterii 27.07.1957 în Comuna Dorobantu, judeţul/ţara Călăraşi/România, cu domiciliul 

în: localitatea Sat.Chirnogi, com.Cirnogi, Int.Irisului   nr.6, bl. , sc.-, et -, ap. -, judeţul/sectorul  

, codul poştal _______ ţara România, prin mandatar MITEA STEFANIA-GABRIELA 2940418510030,  conform 

PROCURĂ  cu  încheiere de autentificare nr. 1945 din 03.10.2018 - B.I.N. MITACHE IULIANA ADRIANA domiciliat  în  

, localitatea  Com.Independenta ,satul Independenta str. ,  nr. , bl. -, sc. -, et. -, ap. -, judeţul/sectorul Călăraşi, codul 

poştal ____________, ţara România, telefon_________ 

în calitate de vânzători, 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 

 

  - 

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

Nr. crt. Nume şi prenume/denumire arendaş Domiciliul/sediul 
1 CHIRITA MARIA Comuna Dorobanţu, judeţul Călăraşi 

 
3. Proprietari vecini ai terenului a cărui ofertă de vânzare-cumpărare a fost înregistrată 

Nume şi prenume/denumire vecin 

LA NORD– BUCUR STAN 

 

LA SUD  – NR.CAD.22486 

 

 

 
4. Statul român, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului 

 
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016. 

 

Primar,                                                 Consilier primărie, 

 

 

 

 



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. 1229 din 22.10.2019 

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, CHIRITA MARIA domiciliat/domiciliată în: Sat Dorobantu, Comuna 

Dorobantu, str. ,  nr.  bl. -, sc. -, et. -, ap. -, judeţul/sectorul CĂLĂRAŞI, telefon -, posesor/posesoare act de 

identitate C.I., seria K.L., nr. 359341 , eliberat de SPCLEP OLTENITA, la data 09.04.1912, CNP/CIF/CUI 

2720325510035, în calitate de Cumparator, 

2. (*) pentru: având număr de ordine în registrul comerțului  CIF/CUI  , 
     3. (*) cu sediul în bl. _-_, sc. _-_, et. __-__, ap. __-__, judeţul/sectorul, codul poştal 917065, telefon, 

fax.com, website ____, prin prezenta îmi exprim intenţia de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul 

agricol extravilan în suprafaţă de 0,18 ha identificat cu număr cadastral 22701  înscris în cartea funciară nr.22701 

a localităţii DOROBANŢU, şi afişată în data de   22.10.2019 la sediul Primăriei  COMUNEI DOROBANŢU. 

    Preţul oferit pentru cumpărare este de  4140 (patrumiiosutapatruzeci ) lei 

    În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare*1): 
-copie C.I. CHIRITA MARIA, seria K.L. nr. 359341; 
-Copie legalizata de arendare nr.206 /11.07.2019 incheiat intre VOICU AUREL ,FILIP STEFANA   si 
CHIRITA MARIA in calitate de arendas valabil de la 07.05.2019 si pana la 03.10.2021;   

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, 
CHIRITA MARIA 

(numele şi prenumele în clar) 
 

Semnătura, 
 
 



_______________________________ 
 
 
    Data 22.10.2019 
 
 
 
    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. 

 


