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igyiţnyipvur<  DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE 
Judaţui/Imalittioa (*) 	 

(*) 	7E- Qi 04‘ 

NuMole—Ş1 pronumele funcţionarului primăriei care 
primoşto oororea (*) 

Stimată  doamnă  primar/Stimate domnule primar, 

1. (*) Subsemnatul SAGHIAN ALIN-GABRIEL, domiciliat in 	 iudeţul 
Galati, telefon 	, act de identitate C.I., seria 	nr. 	eliberat de 	 la data 

CNP 	 , In calitate 1e reprezentant legal, conform certificatului de inregistrare 
2. (*) pentru: SAGHIAN ALIN-GABRIEL PFA 
având număr de ordinein registrul comerţului F17/233/2015, cod unic de Inregistrare 34253563. 
3. (*) cu sediul în: localitatea Furcenii Vechi, 	 , judeţul Galati, 

codul poştal 807089, telefon 	 e-mail 
prin prezenta Imi exprim intenţia de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol 1n 

suprafaţă  de 0.15 ha, identificat cu număr cadastral 2602, Inscris In cartea funciară  nr.. 115838 a 
localităţii Tecuci, făcută  de Dorus Gh. Valerica şi Dorus Emil afişatăIn data de 26.11.2021 la sediul 
Primăriei Tecuci. 

Preţul oferit pentru cumpărare,este de (*) 3000 lei. (trei mii lei) 

in susţinerea comunic,ării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun unnătoarele acte doveditoare: 

1. Carte de identitate (copie); 
2. Certificat de inregistrare ORC (copie) 
3. Certificat constatator (copie) 
4. Contract de arenda (copie) 
5. Decizie reprezentant legal 

Cunoscând că  falsul In declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privnd Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, declar că  datele sunt reale, corecte şi coml3lete. 

Preemptor potenţial cumpărător/imputernicit, 
SAGHIAN ALIN-GABRIEL PFA 

(numele şi prenumele In clar) 

Somnătura 

Nr. unic de Inregistrare a comunicării de acceptare 
din Registrul de evidenţă  
din /.05./.0 ./. 	. (zi/lună/an) (*) 
Semnătura funcţionarului care Drimeste oferta de 
vânzare (*) 

Dăti 05.01.2022 



• Cărnpurilc notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- SO Completează cu denumirea formei de organizare, confonn reglementărilor legale: societate 
eemercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie naţională/societate naţională/regie 
autonomă/cooperativă de credit/casă centrafălsocietate cooperativă/cooperativă agricolăfinstitut naţional 
de cercetare - dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes 
economic (comerciant, necomerciant)/societate europeanălsocietate cooperativă europeană 
sucursală/persoană fizică autorizată/Intreprinzător titular al intreprinderii individuale/reprezentant 
intreprinderii familiale/membru al intreprindeni familiale. 


