Anexa nr. 1E la normele metodologice
- Formular pentru persoane fizice COMUNICARE DE ACCEPTARE
a ofertei de vânzare
Nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare
din Registrul de evidenţă 8019
Primăria (*) COMUNEI TRAIAN
din 15 / 07 /2021 (zi/lună/an) (*)
Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care primeşte Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de vânzare (*)
cererea (*) COMORAȘU DAMIAN
Judeţul/localitatea (*) BACĂU / TRAIAN

Stimate domnule primar,

1.1 (*) Subsemnatul, PRISACARU MIHAI - GABRIEL, CNP 1850124046237, in calitate de proprietar,
identificat cu CI, seria XC, nr. 962105, eliberata de S.P.C.L.E.P. Bacău, data si locul nasterii 24-01-1985,
localitatea Bacău, judetul Bacău,
1.2 (*) Subsemnata, PRISACARU GABRIELA, CNP 2880313046216, in calitate de proprietar, identificat
cu CI, seria ZC, nr. 128250, eliberată de S.P.C.L.E.P. Secuieni, data si locul nasterii 13-03-1988, localitatea
Bacău, judetul Bacău,
2. 1 (**) cu domiciliul in: localitatea Traian, comuna Traian, judetul Bacău, codul postal …............, tara
............................., telefon ……………, fax ....................., email …….................................., cetatenia
ROMÂNĂ, starea civila CĂSĂTORIT,
2. 2 (**) cu domiciliul in: localitatea Traian, comuna Traian, judetul Bacău, codul postal …............, tara
............................., telefon ……………, fax ....................., email …….................................., cetatenia
ROMÂNĂ, starea civila CĂSĂTORITĂ,
3. (**) reşedinţa în România (dacă este cazul):
localitatea ............................., str. ............... nr. ......., bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. .......,
judeţul/sectorul .................., codul poştal ............, telefon ...., fax ............, e-mail
........................,
4. (***) prin ZEDIU LILIANA (numele şi prenumele), CNP 2770623040057, în calitate de Împuternicit,
conform Procurii speciale, nr. 862 din 04-06-2021, localitatea Bacău, str. Mihai Viteazu, nr. 5, bl. ......,
sc. A, et. ......, ap. 3, judeţul Bacău, codul poştal .................., telefon ................, fax .............. email ..............,
prin prezenta îmi exprim intenţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul
agricol extravilan în suprafaţă de 0,0954 ha, identificat cu număr cadastral 62379, înscris în cartea
funciară nr. 62379 a localităţii Traian afişată în data de 27-05-2021 la sediul Primăriei comunei
Traian.
Preţul oferit pentru cumpărare este de (*) 2.500 (douămiicincisute) lei. (Preţul se va scrie în cifre şi
litere.)
În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte
doveditoare:
1. Contract de vînzare cumpărare nr. 972 din 18-06-2021 + Plan de amplasament și delimitare a
imobilului + extras de carte funciară nr. 62380
2. Procura specială nr. 862 din 04-06-2021 + C.I.;
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.
Împuternicit,
ZEDIU LILIANA
(numele şi prenumele în clar)
Semnătura
..............................................
Data 15-07-2021
NOTE:
– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
– Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene,
ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei
Elveţiene.
– Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.

