
- Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică care se înregistrează înreg BtnlOdnferţului -
Alte acte Vânzări-terenuri

COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE": 104) _A-€(_ 2027

Nr.unicde eg jptppre acomunicării de acceptare din Registrul
JudeţuV/localitatea (JOLT / Oras Bals de evidență ....(.£...

din OZ /06/ ZOZL(zi/lună/an) (*)
Primăria (*) Orasului Bals

_z'urgele şi prenumele funcţionarului primăriei care primeşte cererea (*]|semnătura funcţionarului careE oferta de vânzare (*)

FSTro  iWwCA |OZ
Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,

1.(*) Subsemnatul/Subsemnata, Ionescu Claudiu Ionut, domiciliat/domiciliatăînstr. Bld. Nicolae Titulescu,
__., „ Judeţul/sectorul Dolj, telefon 0768266825, act de identitate C.I. seria: „nr. ),eliberat de SPCIEP

Craiova, ladata 13.07.2012, CNP: î
: „ încalitate de mandatar,

Prin procura conform 1627/06.10.2021
20) pentru New BV Agri SRL

, , ,având număr de ordine în registrul comerțului J16/1296/2011 cod unic de înregistrare 2884729431 cusediul în: localitatea com Pielesti, sir. Sit Marinescu Catalin, nr.1, bl........ SC. „iasa Et. ciiiiiie a Earmuranr ,
_ Neţul/sectorul Dolj, codul poştal ............., telefon ........... » BX eniiireeșenae „e-mail oficelancwbvaeriro, website

eset evaevavee „prinprezentaîmiexprim intenția de enurapărare şiaccept oferta de vânzare nentruterenul agricol în suprafață1,7420 ha, identificat cu număr cadastral 53059, înscrisîn cartea funciară nr. 53059, a localității Bals, făcută detru Marian, Patru Georgeta
şi
afişată în data de: .....osss sis iissseroanna nea vct la sediul Primăriei Comuneirscoveni . Mentionez ca am calitatea de Preemtor de Rangul2.

SIDer cumpărareeste de (*) -28.449 Lei (douazecisioptdemiipatrusutepatruzecisinoualei). (Preţul se vascriesufre şi litere.

usţinereacomunicăriideacceptareşiacalitățiidepreemptor,depunurmătoareleactedoveditoare:

-Ul firma.
-ertificat Constatator,
Jotarare AGA .

?rocura Speciala
3uletin Mandatar
Adeverinta Evidenta populatiei
Zontract de Arenda
inoscând că falsul îndeclarații se pedepseşte conform Legiinr.286/2009 privind Codul penal, cumodificările şi
npletările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

semptor potențial cumpărător/împuternicit,

nescu Claudiu Ionut
i î PEAS= imeleşiprenumele înciati SA„emnătura fr = =SA=NEW BV AGRI E)

| l SAL „e //Eaa - Ss “2, NTL Ne729sr
Data DV.62022

NOTE:
! ,- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

- Câmpurile notate cu (**) se completeazăde către cetățenii unui stat membrul Uniunii Europene, ai statelor care sunt
parte la Acordul privind Spa ulEconomic European (ASEE) sauai Confederației Elveţiene.
- Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este caz


