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Nr. unicde pnregistrare acomunicării de acceptare din Registrul
Judeţul/localitatea (*)OLT/Bals de evidenţă ....33.....

din (7 /e?/Ze2[...(zinună/an) (*)
Primăria (*) Orasului Bals

Numele și prenumele funcţionarului primărie! care primeşte cererea [*)

FA?___410
Semnătura funcţionarului care primestențeria de vânzare (7)

Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,

1„(*)Subsemnatul/Subsemnata, Ionescu Claudiu Ionut, domiciliat/ domiciliată înstr. Bld. Nicolae Titulescu, nr.90, bl, 27,-sc. 1, ap. 1, județul/sectorul Dolj, telefon 0768266825, act de identitate C.I. seria:|] ; nr.! eliberat de SPCJEB
Craiova,la data 13.07.2012, CNP:

Ă
în calitate de mandatar,

Prinpe conform 2520/10.09.2018
2.(*) pentru: New BV Agri SRLavădd.număr de ordineîn registrul comerțului J16/1296/2011 cod unic de înregistrare 28847294
3.(*) cu sediul în: localitatea| i com Pielesti, str. St Marinescu Catalin, nr.1, bl. roprarag 0: aaa Ella cana > APmennenneenanase ,judeţul/sectorul Dolj, codul poştal ............., telefon ........... a EREI mucoasa „e-mail office(dnewbvazri ro, website
ELEN era „prinprezenta îmi exprim intenţia de cumpărareşi accept oferta de vânzar=: 0,2595 ha, identificat cu număr cadastral 53585 e i=peniruiipenulaetico |inahprafăţă

d „înscris în cartea funciară nr. 53585 a localităţii Bals, făcută deMateescu Lonșiafişată în data de 26.05.2021 la sediul Primăriei Orasului Bals . Mentionez ca am calitatea dePreemtor de Rangul2.
Preţuloferit pentru cumpărare este de (*) 3.460 Lei (treimiipatrusutesaizecilei). (Preţul sevascrie în cifre şi litere.)
Insusţinereacomunicăriideacceptareşia calităţii de preemptor, depunurmătoarele acte doveditoare:
I.CUI firma.
2.Certificat Constatator,
3, Hotarrare AGA
4. Procura Speciala
5. BuletinMandatar NI6. Adeverinta Evidenta populatiei
7. Contract de Arenda
Cunoscândcă falsulîn declaraţii se pedepseşte conform Legiinr.286/2009privindCodul penal, cu modificările şi
completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Ionescu Cla
(numele şipre
Semnătura.

o o.nnnacaanaeneeessse

NOTE: | |- Câmpurile notatecu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completeazădecătre cetăţenii unuistat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt
parte la Acordulprivind Spaţipai ul EconomicSepetit (ASEE) sauai Confederaţiei Elveţiene.- Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este caz



e juridiceşi entităţi fără personalitate juridică carese înregistrează în registrul comerțului -
aAlte acte vânzări
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Nr.unic de înregistrare a comunicării de acceptaredin Registrul
Judeţul/localitatea (*JOLT/Bais de evidenţă ......3,

din (Z./47! Za21.. (ziună/an) (5)
Primăria (*) Orasului Bals

Numeleși prenumele tuncționarulu: primăriei care primeşte cererea (7) ŢSemnătura funcţionarului care primeşte oferta de vănzare [)
Pâ?ner Ph C4

Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,

1.(*) Subsemnatul/Subsemnata, Ionescu Claudiu Ionut, domiciliat/domiciliată înstr.Bld. NicolaeTitulescu, nr.90, bl. 27,
sc. 1, ap. 1, judeţul/sectorul Dolj, telefon 0768266825, act de identitate C.I. seria: „nr. „eliberat de SPCJEB
Craiova,la data 13.07.2012, CNP:

„
în calitatede mandatar,

Prin procura conform 2520/1 0.09.2018
20) pentru New BV Agri SRL | | |având număr de ordine în registrul comerțului J16/1296/2011 codunic de înregistrare 28847294
3.(*) cu sediul în: localitatea com Pielesti, str. SIt Marinescu Catalin, nr.1, bl........ SC. mnaaep Et, acaee a| : | . Peocegaeeaaa ijudeţul/sectorul Dolj, codul poştal .............. telefon ........... > AX nenea „e-mail office(dnewbvazri.ro, website
nenea ca aaa „prin prezenta îmiexprim intenţia de cumpărareşi accept oferta dezeiriere agricol însuprafaţă=: 0,7155 ha, identificat cu număr cadastral 53594, înscris în cariea funciară nr. 53594alocalităţii Bals, făcută de
Mateescu lon şi afişată în data de 26.05.2021 la sediul Primăriei Orasului Bals . Mentionez ca am calitatea de
Preemtor de Rangul2. a aPreţul oferit pentru cumpărare estede (*) 9.540 Lei (nouamiicincisutepatruzecilei). (Preţulse vascrie în cifre şi litere.)
Insusţinereacomunicăriide acceptare şiacalității de preemptor, depunurmătoareleacte doveditoare:
I.CUI firma.
2.Certificat Constatator,
3. Hotarare AGA
4. Procura Speciala
5. Buletin Mandatar

NI6. Adeverinta Evidenta populatiei
7. Contract de Arenda
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr.286/2009privindCodulpenal, cu modificările şi
completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.
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Data ...... (2.33:44|
NOTE: -

| |- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unuistat membru al Uniunii Europene,ai statelor care sunt
parte la Acordulprivind Spa iul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.
- Câmpurile notate cu (***) se completează dacăeste caz


