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In sustinerea comunicarii de acceptare si a calitatii de preemptor, depun urmatoarele
acte doveditoarel:

Sunt de acord ca datele din comunicarea de acceptare a ofertei de vanzare si din
documentele anexate sa fie introduse in bazele de date care se organizeaza in temeiul
Legrinr.17l20l4 privind unele masuri de reglementare avanzarii-cumpararii terenurilor
agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.26812001privind privatizarea
societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a
statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile
ulterioare, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 6771200I pentru protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legiinr.28612009 privind
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte
si complete.
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NOTE:
- Campurile notate cu (*) sunt obligatorii de completat.
- Campurile notate cu (**) se completeaza de catre cetatenii unui stat membru al
Uniunii Europene, ai statelor care sunt partelaAcordul privind Spatiul Economic
European (ASEE) sau ai Confederatiei Elvetiene.
- Campurile notate cu (*'r*) se completeaza daca este cazul.1 - copie aBllCI alla
preemptorului persoanafrzica sau o copie a pasaportului pentru preemptorul persoana
frzica cu domiciliul in strainatate;
- copii legalizate dupa documentele justificative care atesta calitatea de preemptor si
incadrarea in una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendas sau
proprietar vecin, dupacaz acte de coproprietate pe terenul agricol supus vanzarii,
contract de arenda, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul
supus vanzarit, altele asemenea.

