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COMUNICARE d e  a c c e p t a r e
a ofertei de vânzare

Nr. unic de înregistrare a c tmunieării de acceptare din Registrul de evidenţă 
Nr. y din V '  D  v . - 2019 ' .*

Numele şi prenumele rO acţionarul ai 
primăriei oare primeşte cererea

Semnătura funcţionarului care 
care primeşte oferta de vânzare

p < (  ( C u

Stimate domnule primar,
i

1. (*) SubscmnatiuAupsemnata, Razvan Briscariu, domiciliat/domiciliată în Bucureşti,
udeţu¡/sectorul Bucureşti / sector 6, telefon 0723274286,

ac: identitate CI, seria RX. nr. • f l^ P b l ib e r a t  de SPCEP S6 biroul nr 4 la data 04.04.2016, 
QM'CiF/CU: M M H I  în calitate de (1) împuternicit prin procura de către administratorul
companiei conform procurii nr. 1375 din data 1 î .05.2018 ,

2. pentru (2); Concardia AGRO SRL având număr de ordine în registrul comerţului
J5U2S2,21100, coc uni: ce înregistrare 13622595.

5.(¥) cu sedi.2 în. io ea li tarea Ruseîi, str.__________-__________ nr.____ -___. bl.___-__, sc.___-__,
a:.___- ap.___- Uieţu./sectorul Caiarasi, codul poştal   __________, telefon_______-
____________ Lax-__________________, ernaii _________________,website________________ _

Prin o re zecea îmi expune intenţia fermă ae cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul
agricol extravilan in su; rafaţă de _____ ___ ha, identificat cu număr cadastral * ’,y ^
cartea funciară r  _ . U _ L 2.1 __________________a localităţii Roseti şi afişată în data d e ___________________________________

sediu: Primăriei Pîaseri
°reri. - ; - neutru cumpărare este de

, înscris in 
la

L.C-c
cumpărare

.'L -> j?c'ió'’ ¿"izCa?'?') S - y u J ’o  CÁ U c *;<: / *•>■< f

(Preţul se va scrie în cifre şi litere).
m susţinerea corn;.;. ; arii ce acceptare şiScalităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare

’** i ' i 4 „.. * t .
1. Buletin Razvan Briscariu (împuternicit) ' *
2. Procura nr. . 539 din data 09.05.2019;
3. Certiricat ce .r registrare societate;
4. Cc . de ..r : . . . ...ri........2;...din daca.............................V....

Suc: de acora ca datore cir. comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din 
o::; ameue,e anex-de <?. ; ¡tocase în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu
nvcdrnoăn e .mermare, ci: respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
pr.’ trs ia urs. recrearea r x caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
cotncieiănie ulterioare ■

mailto:riaroseti@yahoo.com


Cunoscând că faL î:i declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 186/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi complete: iie ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Preemptor potenţial aimpărâtor /împuternicit, 
xazvsm 3irisouuiu

(numele şt prenumele in c.ar)

*1} - copii legalizate cupa documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una 
educe categoriile stat Lite as lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după* caz: acte de 
coproprietare pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care 
au hotar comun ci. cerena: supus vânzării, altele asemenea;

- o copie a certifies v.lu: de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi

- procura noc&i.aiă, respecta v delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului
..-ic, decima mpiezcuvnvSuî fermei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI al/a
împuternicitul-..: eu::, a fim că sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu
domiciliu! iu străi:.ă.ut e :c.. după caz.

Câmpurile „etate gr: .sunt obligatoriu de completat.
- Se cc-mpicieaiă - . ietumurea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate 

comercială .¿.ful.., ... S.ivi'.C., S.C.S., S.C.A.)/companie naţională/societate naţională/regie
autonomă--"cooperativă tu trecu casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut naţional 
de nmcctam-dezv jltate gr.iu :;e interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes 
economic d u c  ,-j  ,  u  , uecomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană 
sucursală persoană lizu.ă ut..tmzuid/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al 
întreprinderii iunulude ..ornbru ai întreprinderii familiale.

Lata: {

■T


