
ANEXA nr. 1D: - Formular pentru persoane fizice - 
 

COMUNICARE DE ACCEPTARE a ofertei de vânzare 
 
Judeţul/localitatea (*) Nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare din 

Registrul de evidenţă ............................................. 

Primăria (*) din ............../.........../...............................(zi/lună/an) (*) 

Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care 
primeşte cererea (*) 

Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de vânzare (*) 

 
Stimate domnule primar,  

 
1.(*) Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., CNP ................................, în calitate de  
 
......................, identificat/identificată cu ................... seria ............. nr. .........., data şi locul 
 
 naşterii ..........................., in localitatea ............................., judeţul/ţara ......................... ,  
 
cu domiciliul in …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.(*) cu domiciliul în: localitatea ........................, str. .................. nr. ..............., bl. ..........., 
sc. .........., et. ........, ap. .........., judeţul/sectorul ................., codul poştal ..............., ţara 
...................., telefon ................, fax ....................., e-mail ...................., cetăţenia 
.................., starea civilă ..................., 
3.(**) reşedinţa în România (dacă este cazul): 
localitatea ............................., str. ........... nr. ........., bl. .........., sc. ............, et. ............., 
ap. ....................., judeţul/sectorul .................., codul poştal ............, telefon ...., fax 
............, e-mail ........................ 
4.(***) prin ................ (numele şi prenumele) ............, CNP/CIF ..........................., în calitate 
de ........................, conform ...................., localitatea .................., str. ......... nr. .........., bl. 
............., sc. ............., et. ........., ap. ............, judeţul/sectorul ................., codul poştal 
.................., telefon ................, fax .............. e-mail ......................................., 
prin prezenta îmi exprim intenţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul 
agricol extravilan în suprafaţă de ........ ha, identificat cu număr cadastral .................., înscris în 
cartea funciară nr. ................... a localităţii .............., şi afişată în data de ................ la sediul 
Primăriei ......................... . 

Preţul oferit pentru cumpărare este de .................. lei.( …………………………………………………….) 
(Preţul se va scrie în cifre şi litere.) 
În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte 

doveditoare1: 
1 ........................................................................................................................; 
2 .......................................................................................................................; 
3 ......................................................................................................................; 

Sunt de acord ca datele din comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare şi din 
documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 
17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate 
în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare.  

 
Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal ce intra sub incidenta Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date . 

 
 
 



Sunt informat de către beneficiar  că aceste date vor fi tratate confidenţial şi vor fi folosite 
doar în scopul declarat , în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date  
 

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete. 
 
 
 
 
 
Preemptor potenţial cumpărător/împuternicit, 
..................................................... 
(numele şi prenumele în clar) 
Semnătura 
...................................................                                                  Data ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


