
CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

ÎNŞTIINŢARE
privind intenţia de vânzare ^ imobilului MONUMENT ISTORIC situat in 
Municipiul Zalau, cod din Lista monumentelor istorice nr._____________

Subsemnatul(a)/Subscrisa'
cu. domiciliul/sediul în

Strada Bloc telefon
/GIF

nr. ap.
legitimat/identificat
_____ -cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la

falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că sunt/este proprietarul(a) 
imobilului/împuternicit/mandatar/reprezentant
adresa__________________________________

Având în vedere cele declarate mai sus, în conformitate cu prevederile art, 4 alin. (8) din 
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă înştiinţez cu privire la intenţia de a vinde imobilul şi vă solicit să 
îmi comunicaţi dacă Municipiul Zalău îşi exercită dreptul de preempţiune în conformitate cu 
prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Precizez că imobilul este alcătuit din teren în suprafaţă de
mp, cu un regim de înălţime de 

euro.

CI/BI/Pcu
sena nr.

situat la

mp şi construcţii 
, ofertaîn suprafaţă desfăşurată de 

de vânzare fiind de lei/
Anexat depun:
a) copie act de proprietate ,conform cu originalul
b) copie a actului de identitate al proprietarului, astfel: 

pentru persoane fizice: copie a actului de identitate-.
(ii) pentru persoane fizice autorizate: copie a actului de identitate, copie a certificatului de 

înregistrare fiscală;
(iii) pentru persoane juridice: copie a certificatului de înregistrare fiscală;
(iv) în caz de reprezentare, mandat sau procură;

cVcopie a Comunicării privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Ministerul
Culturii prin Direcţia Judeţeană de Cultură Sălaj.

Declar că:
- imobilul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: 

Da LI Nu LI;
- imobilul este grevat de sarcini: Da LI Nu LI*

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în 
declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Vă rog să îmi comunicaţi decizia dumneavoastră în termenul prevăzut de lege.

Calitatea _______________
Numele .şi prenumele, în clar
Semnătura, după caz ____
Data




