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COMUNICARE DE AC CEPTARE
a ofertei de vinzare

Primlria (*) MLTNICPIULUI
SFANTUGHEORGHI

I Numele gi prenumele func{ionarului primarGGare prirnegte
I cererea( * 

)

(-^lp+trr €rr Av r'

J udeluVl ocalitatea( *)

COVASNA - STANTU GHEORGHE
Nr.unic de inregistrare a comunic[rii de acceptare din Regist.ul
de evidenti
il.....:tr- ainJ[l.tQL/ffiziilund/an) (*)

Semndtura 4rngliofrului care primeqte oferta de vaniare$

Stimatl doamnl primar/Stimate domnule primar

3.(**) reqedinta in Romdnia (dacd este cazul):

mai1...........

calitate de conform localitatea

oferit pentru cump5rare este



Sunt de acord ca datele din cererea pentru afigarea ofertei de v6nzare, din oferta de vdnzare qi
documentele anexate sd fie introduse in bazele de date care se organizeazd in temeiul Legii nr. 17/2014, iu
modificdrile ulterioare, cu respectarea dispoziliilor Legii nr.677l2\0l pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal qi libera circulafie a acestor date, cu modificarile gi complet6rile
ulterioare.

CunoscAnd cd falsul in declara(ii se pedepseqte conform Legii w.28612009 privind Codul penal, cu
modificirile gi completdrile ulterioare, declar cd datele sunt reale, corecte gi complete.

Preemptor potenfial cumpir[tor/imputernicit,

outa....flX.,...e.1.'....,fui.1.8.

NOTE:
- cdmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- C6mpurile notate cu (**) se completeazd de cdtre cetdjenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care

sunt parle la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE) sau ai Confederatiei Elvetiene
- Cdmpurile notate cu (***) se completeazi dac6 este cazul

- copie aBIICI alla ofertantului persoan[ fizicd sau o copie a paqaportului pentru ofertantul persoan[ fizici cu
domiciliul in striinitate
- copii legalizate dupi documentele justificative care atesti calitatea de preemptor qi incadrarea in una dintre categoriile
stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendag sau proprietar vecin, dupd cazi acte de coproprietate pe terenul agricol
supus v6nz5rii, contract de arendE,acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vdnzirii, altele
deasemenea.

Semndtura


