
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *304007* Nr. _____________ / ______

                                                                               CERERE 

pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului 

Judeţul CLUJ Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din 
Registrul de evidenţă Nr. ............ din ......./......./......
(zi/lună/an)  UAT................................................

Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care
primeşte cererea 

Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de 
vânzare 

Stimate domnule primar, 

1. Subsemnatul/Subsemnata,  ........  ................  .............,  CNP  ........  ................  ............,  în  calitate  de

proprietar, identificat/identificată cu ...... seria ....... nr. ........ ..........., eliberat(ă) de ........ ........ ...........,

data  şi  locul  naşterii  ........  ..........,  localitatea  ........  .............,

judeţul/ţara  ........  ................  ................,  ................................................................cu  domiciliul  în:

localitatea ........ ................ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. .....,

judeţul/sectorul  ........  ........,  codul  poştal  ........  .........,  ţara  ........  ........  ........,  telefon  ........  ..........,

fax ........ ........ ..............., email ........ ..........., cetăţenia .............., starea civilă ........ ................ .............,.

2. Subsemnatul/Subsemnata,  ........  ................  .............,  CNP  ........  ................  ............,  în  calitate  de

proprietar, identificat/identificată cu ...... seria ....... nr. ........ ..........., eliberat(ă) de ........ ........ ...........,

data  şi  locul  naşterii  ........  ..........,  localitatea  ........  .............,

judeţul/ţara  ........  ................  ................,   ...................................................  cu  domiciliul  în:

localitatea ........ ................ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. .....,

judeţul/sectorul  ........  ........,  codul  poştal  ........  .........,  ţara  ........  ........  ........,  telefon  ........  ..........,

fax ........ ........ ..............., email ........ ..........., cetăţenia .............., starea civilă ........ ................ ............., 

3. Subsemnatul/Subsemnata,  ........  ................  .............,  CNP  ........  ................  ............,  în  calitate  de

proprietar, identificat/identificată cu ...... seria ....... nr. ........ ..........., eliberat(ă) de ........ ........ ...........,

data  şi  locul  naşterii  ........  ..........,  localitatea  ........  .............,

judeţul/ţara  ........  ................  ................,  ................................................................cu  domiciliul  în:

localitatea ........ ................ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. .....,

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 30 40 07 *

Timp estimativ de completare: 20 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.
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judeţul/sectorul  ........  ........,  codul  poştal  ........  .........,  ţara  ........  ........  ........,  telefon  ........  ..........,

fax ........ ........ ..............., email ........ ..........., cetăţenia .............., starea civilă ........ ................ .............,.

4. Subsemnatul/Subsemnata,  ........  ................  .............,  CNP  ........  ................  ............,  în  calitate  de

proprietar, identificat/identificată cu ...... seria ....... nr. ........ ..........., eliberat(ă) de ........ ........ ...........,

data  şi  locul  naşterii  ........  ..........,  localitatea  ........  .............,

judeţul/ţara  ........  ................  ................,  ................................................................cu  domiciliul  în:

localitatea ........ ................ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. .....,

judeţul/sectorul  ........  ........,  codul  poştal  ........  .........,  ţara  ........  ........  ........,  telefon  ........  ..........,

fax ........ ........ ..............., email ........ ..........., cetăţenia .............., starea civilă ........ ................ ............., 

5. Subsemnatul/Subsemnata,  ........  ................  .............,  CNP  ........  ................  ............,  în  calitate  de

proprietar, identificat/identificată cu ...... seria ....... nr. ........ ..........., eliberat(ă) de ........ ........ ...........,

data şi locul naşterii ........ .........., localitatea ........ ............., judeţul/ţara ........ ................ ................, 

6. ................................................................cu  domiciliul  în:  localitatea  ........  ................  ........  ........,

str.  ........  ........  ...........  nr.  .....,  bl.  .....,  sc.  .....,  et.  .....,  ap.  .....,  judeţul/sectorul ........  ........,  codul

poştal  ........  .........,  ţara  ........  ........  ........,  telefon  ........  ..........,  fax  ........  ........  ...............,

email ........ ..........., cetăţenia .............., starea civilă ........ ................ .............,.

Prin  ........  ................  ........  .............,  CNP/CIF  ........  ................,  în  calitate  de  ........  ..............,

conform ........ .........., (numele şi prenumele) localitatea ........ ................ ..........,  str.  ........  ................ ..........

nr. ........, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........ ............., codul poştal ............, telefon .........,

fax  .........,  e-mail  ........  ........., având  în  vedere  dispoziţiile  Legii  nr.  17/2014  privind  unele  măsuri  de

reglementare  a  vânzării-cumpărării  terenurilor  agricole  situate  în  extravilan  şi  de  modificare  a  Legii  nr.

268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi

privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,

solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu

modificările ulterioare. Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de

preempţiune asupra ofertei mele de vânzare: 

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 30 40 07 *

Timp estimativ de completare: 20 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.
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1. Din categoria „coproprietari“ 

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ .

............... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......

2. Din categoria „arendaşi“ 

.......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ......................

................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..

3. Din categoria „proprietari vecini“ .

....... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ .........

....... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...............

4. Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului.

Declar  că  sunt  proprietar al  terenului  în  suprafaţă  de  ..................  ha  situat  în  extravilanul

localităţii  .............................................,  identificat  cu  număr  cadastral  ...................................,  înscris  în

cartea funciară nr. ................................ a localităţii ................. .................... care face obiectul ofertei de

vânzare. 

Declar că: 
–terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silită: Da /Nu 
–terenul este grevat de sarcini: Da/Nu
–am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu
privire  la  înstrăinarea  terenurilor  agricole  situate  în  extravilan  pe  care  sunt  situri  arheologice  clasate.În
susţinerea cererii, depun următoarele acte doveditoare

1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............

2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............

3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............

Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din documentele
anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul  Legii nr. 17/2014, cu modificările
ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor  cu  caracter  personal  şi  libera  circulaţie  a  acestor  date,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 30 40 07 *

Timp estimativ de completare: 20 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.
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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: 

______________________________________________________________

□ Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de e-mail

□ Îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Cluj-Napoca să comunice orice informații, date 

personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail indicată mai sus

□ Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în cazul 

adresei greșite de e-mail, Municipiul Cluj-Napoca nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru

  

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

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

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 30 40 07 *

Timp estimativ de completare: 20 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.


