
Nr. unic de Inregistrare a comunicării de 
acceptare din Registrul de evidenţă 	 
din 	?-13//41'..0‘.~1ună/an) (*) 

Judeţulnocalitatea (*) GALATI 
Primăria (*) TECUCI 

Numele şi prenumele funcţionarului pri ăriei 
care primeşte cererea (*),,„/ 

Semnătura funcţionarului care primeşte oferta 
de vânzare (*) 

ANEXA Nr. 1 E 
la normele metodologice 

MUNICIPIUL TECUCi 
PRIMĂRIE 

Nr .7-- 
[Ziva 08Lunak/V) 	Anul 

 

   

• 

COMUNICARE DE ACCEPTARE 
a ofertei de vânzare 

Stimată  doamnă/Stimate domnule primar, 

1. (*) SubsemnatullSubsemnata, . / 66( 	.. 	i9Ă/41/20  k.022; 1.4  cNp 
in calitate de 	 identificat/identificată  cu. . . 	 1 

. .. seria . 	.... nr. 	, data şi locul naşterii . 
	, judeţul/wa 3(1~72.7, 
2. (*) cu domiciliul in: localitatea . /.41.44./.9i.L.... ....... , str. 
	

localitatea 

	 nr.. . 	..., bl. 	--- 	. ., sc...., 	..., et. . i 	.. 
... ., judeţuliseetotul .iNt,«T ; ., codul poştal . — 	. ţara - R.0 t•iits.; A 
	, 

 
e-mailţ 	, e,etăţenia . at:Li4'trii.Ţ•starea eivilă  

• ap.. . 
telefon 

3. (**) reşedinţa "in România (dacă  este cazul): 
localitatea 	, str 	nr 	 
• • 	aP 	, judeţullsectorul 	 
fax 	, e-rnail 	 

4. (***) prin 

, bl 	, se 	,et. 	 
, codul poştal 	, telefon 	 

(numele şi prenumele), CNP/CIF 
. . ., 1n calitate de 	, conform 	, localitatea 	, str 	 nr. 
	, bl 	, se 	, et 	 aP 	, judeţul/sectorul 	 
., codul poştal  	, telefon • 	, fax 	e-mail 	 

prin prezenta Imi exprim intenţia fermă  de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru 
terenul agricol extravilan in suprafaţă  de . 	. .. ha, identificaţeu număr cadastral . I 
. ., Inscris In cartea funciară  nr./.06'.£??..:1. a localităţii ..7:- ..(44. . . ., afişată  In data dce,4. XP(f. Z*2-?— 
. . . . la sediul Primăriei ..r-~ .. 

Preţul oferit pentru cumpărare este de (*)  LI.T°00   ki. (Preţul se va scrie in cifre şi litere.) 
in susţinerea comunicarii de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte 

doveditoare: 

1.C.P t4.3(14.;0:i A 11.0 
2.A\•>.C.V01/.0/17,0. SPd OP, 
ca)plizQ3' AtAbowk.a Iţioc$742444 

Cunoscand cll falsui ln declaraţll se pedepseşte conform Legli n. 78Ş/2099 privind Codul 
penal, cu modificările şi completărlle ulterloare, declas că  datele sunt reale, corectAs şi coMplete. 

Preemptor potenttal cump4rator/imputernicit, 

191131 j1,11.17111.J,111)11,111111!1111,1,1111i111,111,1111111.111,11111111.1 111 



12-did 

(numele şi prenumele in clar) 
Sema 

Data . 	. • . . . 

NOTE: 

- Cămpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. 
- Cămpurile 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. 
- Cămpurile notate cu (***) se completează  dacă  este cazul. 


