
- Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică careseînregistrează înregistrul comerțului-

_ DA 0-Y
COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DEvizau acte vânzări:terenuri

POP8 00 1/j ezistrul |Tudeţul/ localitatea (*)ULI INr.unic de înreg Rare a comunicării

Primăna (*) Orasului Bals
BEEANEI
din 2246/2021... (ziltunălan) (*)

Numele și prenumele funcţionarului primăriei care primeşte cererea (*)

Pâine ACP
Semnătura funcţionarului care primeşteroterta de vânzare (*)

Ț:

Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,

1.(*) Subsemnatul/Subsemnata, fonescu Claudiu Ionut, domicitiat/domiciliată înstr. Bld. Nicolae Titulescu, nr.90,bl. 27,
sc. 1, ap. 1, judeţul/sectorul Dolj, telefon 0768266825, actde identitate C.I. seria: DX,nr. 863830, eliberat de SPCJEP
Craiova, la data 13.07.2012, CNP: 1810713160076, în calitate de mandatar,
Prin procura conform 2520/10.09.2018
20)pentr: New BV Agri SRL | |
având număr de ordineîn registrul comerțului J16/1296/2011 codunic de înregistrare 28847294
3.(*) cu sediul în: localitatea com Pielesti, str. SIt Marinescu Catalin, nr. 1, bl........, SC. „mms Cf. caaennrs APeeeaeee. manjudețul/sectorul Dolj, codul poştal .............. telefon ........... > Î0X aanuncenazeee „e-mail office(a newbvaeri.ro, website
arama „prinprezenta îmiexprimintenţia de cumpărareşi accept oferta de vânzare pentruterenu agricol însuprafaţă
de: 1,0425ha, identificat cu număr cadastral 53637, înscrisîn cariea funciară nr. 53637 a localităţii Bals, făcută de

__ Piscati lon-Sorin şi afişată în data de 15.04.2021 la sediul Primăriei Bals .

jrefuloferit pentru cumpărare este de (*) 14.320 Lei (paisprezecemiitreisutedouazecilei). (Preţulse va scrie în cifre şi
itere.
Însusţinereacomunicăriide acceptare şiacalitățiide preemptor, depunurmătoarele acte doveditoare:
1.CUI firma.
2.Certificat Constatator,
3. Hotarrare AGA
4. Procura Speciala
5. Contract de Arenda
6. Buletin Mandatar
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr.286/2009privindCodul penal, cu modificările şi
completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Preemptor potenţial cumpărător/împuternicit,

Ionescu Claudiu lonut
(numele şi prenumele înclar)
Semnătura,„italLS,
Data 1806...e 24

NOTE:
- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
- Câmpurile notatecu (**) secompletează de către cetăţenii unui stat membru alUniunii Europene, ai statelor care sunt
partelaAcordulprivind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.
- Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este caz


