
ZALAU
(J PRl^ylĂRlA
( Nr.d9«n^isUare.7A...7^^ |

/Xina4,5^::.::i'g^^EXA 1£

.; l-

|Ziu
la normele metodologio

- Fbnima|&r pentru persoane fizice -

COMUNICARE DE ACCEPTARE 
a ofertei de vânzare

Jude.ţul/localitatea {*) I Nr. unic de înregistrare a comunicării de| 
I acceptare din Registrul de evidenţă

(zi/lună/an) (*)
IP'riim'ăria {*) I din / /

Nuiriele şi prenumele I Semnătura funcţionarului care primeşte
funcţionarului primăriei | oferta de vânzare 
care primeşte cererea (*) |

(*)

Stirnate domnule primar,

1. (*) SwbsemnatuJ/Subsemnata,

.Z, în calitate deCNP identificat/identificatâ cu 

localitatea

t

9.1 data şi locul naşterii-^.. 

^ ■ )

serfa ni.

QUQl.'t..., , judeţul/ţara.................

2. (*) cu domiciliul în: localitatea l 4-t-.âV , str. , bl.Ar. I

, judeţul/sectorul, et. ......

tdlefori 

, starea civilă 

3. (**)*reşedirfţa în România (dacă este cazul):

codul poştal 

, e-mail ...............

, SC. , ap. ■; ........... , ţara

, cetăţenia
r

“jî,......./
-îZl-.-e — I ^
' y

localitatea ... 

judeţiil/sectorul 

mail..................

, str. , bl.nr. , SC. , et. , ap.
, codul poştal , telefon , fax , e--

4. (***) prin 

CNP/CIF .......
....,(numele şi prenumele) 

, conform 

, et.

, în calitate de
localitatea , str. , bl.nr. , SC. , ap.



judeţul/sfectorul....
e-riiail.. I.................

piih pietzenta îmi

, codul poştal , telefon , fax

expnm intenţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare peni
terenjiţ .igricof extravilan în suprafaţă de a.slT.. ha identifi,-,.

fjiT ' ^ ^ ’ ratificat cu număr cadasti
mscris în cartea funciară nr.^^.^n-,. 3 ..... 3^3

în de/...Q£2^2sediul Primăriei

Prefţul bfcrit 

(Preţdl se
în Şuisţi i^ea comunicării de acceptare şi a calităţii de p 

dbveditoa'6;
1... ahju<- o/^

pentru cumpărare este de (*) 

Via scrie în cifre şi litere.)
.. le

reemptor, depun următoarele act

2....Ql /d-•/

în declaraţii se pedepseşte conform Legii 
modificările şi completările ulterioare,

CuPosbiiid câ falsul î 
Codul pehîfl, cu
şi coniţile'tJ.

nr. 286/2009 privind 

declar că datele sunt reale, corecte

Pfeerfiftc»r po^^i^ cumpărăt^^mputemicit,

(liumeiţs şi prehumele în clar)

Sei^ătlira

/

Data cs> 1 Z

NOTE:
- Câmpurile notate cu (•) sunt obligatoriu de completat.

Europeni’, ai st4elor cL iL“p‘ISi*\TAlOTdurpnVkTsMţ'ill"*E 

(ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene. ’ Economic
- Câmpurile notate cu (**») se completează dacă este cazul.

European


