
 
 

ANEXA 1E  

la normele metodologice  

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. 642 din 15,09,2021 

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, judeţul/sectorul CĂLĂRAŞI, telefon -, posesor/posesoare act de identitate C.I., 

seria K.L., nr. 387145 , eliberat de SPCLEP OLTENITA, la data 19.01.2013, CNP/CIF/CUI 

2710325511661, în calitate de administrator  

2. (*) pentru: S.C. DELP PROD COM S.R.L., având număr de ordine în registrul comerțului  
J51/369/16.09.1997, CIF/CUI  9893200, 
     3. (*) cu sediul în Sat Dorobantu, Comuna Dorobantu, 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 0.7554 ha, 

identificat cu număr cadastral 24502, înscris în cartea funciară nr. 24502 a localităţii DOROBANŢU, şi 

afişată în data de  03.08.2021 la sediul Primăriei  COMUNEI DOROBANŢU. 

    Preţul oferit pentru cumpărare este de  15108 (cinsprezecemiiosutaopt) lei 

    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 C.I. Nae Petrica, seria K.L. nr. 387144; 
3. copie certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe 

langaTribunalul Calarasi seria B nr. 1604060 din 05.08.2008S.C. DELP PROD COM S.R.L.; 
4. copie statutul actualizat al S.C. DELP PROD COM S.R.L.inregistrat cu nr. 1606 din 

05.12.2012 de Oficiul Registrului Comertului de pelanga Tribunalul Calarasi; 
5. copie CERTIFICAT CONSTATATOR pentru S.C. DELP PROD COM S.R.L. – valabil; 
6. contract de arendare nr. 69 din 28.08.2013 incheiat intre SIMA GHEORGHE si  S.C. DELP 

PROD COM  S.R.L. in calitate de arendas valabil de la 29.09.2012 si pana la 29.08.2023; 
7. copie ADEVERINTA nr. 13536/ 13537 din 25.05.2021 emisa de Consiliul Local al Mun. 

Oltenita Serviciul PUBLIC Comunitar de Evidenta a Persoanelor; 
8. copie Adeverinta adresa sediu social nr. 2559 din 17.06.2021 eliberata de Primaria 

Comunei Dorobnatu. 
9. DECIZIA ASOCIATULUI UNIC;. 

     Sunt de acord ca datele din comunicarea de acceptare a ofertei de vanzare si din 
documentele anexate sa fie introduse in bazele de date care se organizeaza in temeiul Legii nr. 
17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de 
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare 
terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor 
Statului, cu modificarile ulterioare, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu 
modificarile si completarile 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 PRO COM S.R.L.) 
(numele şi prenumele în clar) 

 
Semnătura, 

 
 

_______________________________ 
 

 
 
 
    Data 15.09.2021 
 
 
 
    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. 

 


