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ANEXA 
la normele metodologi

- Formular pentru persoane fizice -

GEMRE PENTRU ÎNREGISTRAREA OFERTEI DE CUMPĂRARE

I Judeţul/'localitatea (*) I Nr. unic de înregistrare a comunicării de 
I acceptare din^Registrul de evidenţă 
I dinI Primăria' (*)

I____  ny\A-___________
I SJumele'şii prenumele 
I funcţionarului primăriei 
I care piimeşte cererea (*)

ZM-ţl

( zi/lună/an) ( *)

Semnătura funcţionarului care primeşte 
oferta de vânzare {*)

!

Stimate domnule primar.

, în calitate de identificat/identificată
^ localitati

1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, 

CNP .. <

âl Udata şi locul naşteriinr.sena .
., judeţul/ţara ..(^..9.

2. (*) cu domiciliul în: localitatea

■ et............

telefon

/5*

, t, str........

, judeţuFsectorul codul poştal

nr.. • .T • • 4 «

, ap., SC,

, e-mail , cetăţen,._ixţara

................... . starea civilă.................... ,

3. C*'*) i|eşedinţa în România (dacă este cazul): 

localiitat^a ... 

jud^ţul/sedtorul

, bl. , et.., str...................

, codul poştal

, SC.

, telefon ...., fax

, ap.nr.

, e-ma

..,(numele şi prenumele

, conform .......................

...... , et.

4. (*’*'*) îprin 

CNP/CIF ■....... , în calitate de

, bl.localitatea , str. , SC. , ap.nr.



j udieţîal|^se:<$omI 

mail ...i...........

, codul poştal , telefon , fax

pmn (pfCzenta îmi exprim intenţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare pen 

terenuli agHcol extravilan în suprafaţă de P.).L.. ha, identificat cu număr cadast
a localităţii afişată în dfimciară^OlM.

de sediul Primăriei.... .
Pfieţill diefit pentru cumpărare este de lei. (Preţul se va scrie în cifre

înscris în cartea

litere.) ^

în si^ţititerea cererii pentru înregistrarea ofertei de cumpărare depun următoarele ac 

dovedi(t|:)ăre:

2 f\ E 6 A /E c? ^
Ao re-/'

Curtofscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privii

Codul ptehâL cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corec 

şi complete.

Pdten|iaJ cumpărător/împutemicit,

SAtâ.Q.f^....LQ1‘SIâH.D.H 3
(lu^elle şi prenumele în clar)

Sem.năfura

........

Data

NOTE:
- Câmpurille notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpuri le notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru a) Uniuni! 

Eurdpene, iai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European 
(ASfeE) sau aii Confederaţiei Elveţiene.

- Cârnptirilfe noftate cu (***) se completează dacă este cazul.


