
Anexa Nr.lD
I s-Le! mek-ueledelecke

- Model -
- Formular pentru persoane fizice

COMUNICARE DE ACCEPTARE
a ofertei de vffnzare

Stimati doamnl primar/Stimate domnule primar

conform localitatea

wfi

3o

oferit pentru cumparare este de

Jude{ul/l ocalitatea(*)
COVASNA - SFANTU GHEORGHE

Nr.unic de inregistrare a comunic6rii de acceptare din Registrul

de evidentd
N;....... - 7 5. f ......... din p.2..P 5. fiy'ld (zi nundt an) (*)Primiria (*) MUNICPIULUI

SF'ANTU GHEORGHE
Numele gi prenumele funclionarului primdriei care primeqte
cererea(+) T/t Fin n/ ,Lb,lP

Semnitura funclionarului care primeqte oferta de v6nzare(")



Sunt de acord ca datele din cererea pentru afiqarea ofertei de vdnzare, din oferta de v6nzare 9i

documentele anexate sI fie introduse in bazele de date care se organizeazd in temeiul Legii nr. 1712014, cu

modific6rile ulterioare, cu respectarea dispoziliilor Legii nr.677l20ol pentru protecfia persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caractir personal qi libera circula{ie a acestor date, cu modificdrile gi completirile

ulterioare.
CunoscAnd c[ falsul in declaralii se pedepseqte conform Legii nr.28612009 privind Codul penal, cu

modific[rile gi complet[rile ulterioare, declar c[ datele sunt reale, corecte 9i complete.

Semn[tura

o ata... c, 1....c1. 5..,..?,.d.,{ /.....

NOTE:
- c6mpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

- C6mpurile notate cu (;*) ," 
"o-pl"t.ur[ 

de cdtie cet[{enii unui stat membru a1 Uniunii Europene, ai statelor care

sunt parte la Acordul privind Spaliul Economic European (ASEE) sau ai ConfederaJiei ElveJiene

- CAmpurile notate cu (***) se completeaz[ dac[ este cazul

- ."pr. 
" 

BVCf d/. 
"f..trrtrlui 

persoand f,rzici sau o copie a pagaportului pentru ofertantul persoand hzicd cu

domiciliul in str6indtate
- copii legalizate dupd documentelejustificative care atestd calitatea de preemptor qi incadrarea in una dintre categoriile

stabilite Je lege, respectiv coproprietar, arendaq sau proprietar vecin, dup[ aaz: acte de coproprietate pe terenul agricol

supus v6nz5rii, contract de arend6,acte de propiietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vdnzirii, altele

deasemenea.


