PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*304008*

Nr. _____________ / ______

– Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul
comerţului -

OFERTA DE VÂNZARE TEREN
1. Subscrisa*1) ................................., CIF/CUI ......................, având adresa de comunicare în
localitatea ............................., str. ............................ nr. ........., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ....,
judeţul/sectorul ............., codul poştal .............., e-mail .................................,vând teren agricol situat în
extravilan, în suprafaţă de ...................... (ha), la preţul de(*) ................................................................. (lei)
Condiţiile de vânzare˄2) sunt următoarele:
................................................................................................................................................................
Date privind identificarea terenului
Specificare

Informaţii privind amplasamentul terenului
Oraşul/
Comuna/
Judeţul
(*)

Suprafaţa (ha)
(*)

Număr cadastral
(**)

Număr de
carte
funciară
(**)

Număr
tarla/lot
(**)

Număr
parcela
(**)

Categoria de
folosință
(*3)(**)

Obs.

Se completează
de către vânzător
Verificat
primărie*4)

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)

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

*304006*

Timp estimativ de completare: 10 minute
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului ClujNapoca 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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□ 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 ...............................

L.S.

Data .........................................
NOTE:
-Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat;
– Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informațiile....^1) Se completează
cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale, proprietar al terenului: societate
comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă
agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană
sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.^2) Se va completa în
cifre și litere.^3) Se completează categoria de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan conform art.
2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^4) Se
completează cu „X“ rubricile în care informațiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidențele
fiscale, evidențele de stare civilă, altele asemenea.
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