
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *304008* Nr. _____________ / ______

                                                        OFERTA DE VÂNZARE 

       1. Subsemnatul/Subsemnata_________________________________CNP _____________, având adresa

de comunicare în: localitatea _________________, str. ________________________ nr. ____, bl. ____, sc.

_____,  et.  _____,  ap.  _____,  judeţul/sectorul  __________________,  codul  poştal  _____________  e-mail

______________., tel. _____________________

       2. Subsemnatul/Subsemnata_________________________________CNP _____________, având adresa

de comunicare în: localitatea _________________, str. ________________________ nr. ____, bl. ____, sc.

_____,  et.  _____,  ap.  _____,  judeţul/sectorul  __________________,  codul  poştal  _____________  e-mail

______________., tel. _____________________

       3. Subsemnatul/Subsemnata_________________________________CNP _____________, având adresa

de comunicare în: localitatea _________________, str. ________________________ nr. ____, bl. ____, sc.

_____,  et.  _____,  ap.  _____,  judeţul/sectorul  __________________,  codul  poştal  _____________  e-mail

______________., tel. _____________________,

       4. Subsemnatul/Subsemnata_________________________________CNP _____________, având adresa

de comunicare în: localitatea _________________, str. ________________________ nr. ____, bl. ____, sc.

_____,  et.  _____,  ap.  _____,  judeţul/sectorul  __________________,  codul  poştal  _____________  e-mail

______________., tel. _____________________

vând  teren  agricol  situat  în  extravilan,  în  suprafaţă  de  ______________(ha),  la  preţul  de

_______________________________________ (lei) ________________(cifre)

    Condiţiile de vânzare sunt următoarele:___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

    

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 30 40 08 *

Timp estimativ de completare: 15 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-

Napoca garantează securitatea procesării datelor și  arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul  Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu

protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana

vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.



PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *304008* Nr. _____________ / ______

Date privind identificarea terenului

Specificare Informaţii privind amplasamentul terenului Categoria de
folosință

Obs.

Orașul/
Comuna/
Județul

Suprafața 
(ha)

Număr 
cadastral

Număr de 
carte 
funciară

Număr 
tarla / lot

Număr 
parcelă

Se completează 
de către 
vânzător

Verificat 
primărie

      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.

Vânzător/Împuternicit, 
........ ................ ......... ….....
(numele şi prenumele în clar)

□ Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail: 

________________________________________________

  
Semnătura ..........................

Data ....................................

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 30 40 08 *

Timp estimativ de completare: 15 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-

Napoca garantează securitatea procesării datelor și  arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul  Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu

protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana

vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.


