in sus[inerea comunicirii dp acceptare gi a calitilii de preemptor, depun
urmitoarele acte doveditoare' :
1'
- copie a Bl/Cl alla preemptorului persoand fizicd sau o copie a pagaportului pentru
preemptorul persoand fizicd cu domiciliul in strdindtate;
- copii legalizate dupd documentele justificative care atesti catitatea de preemptor gi
incadrarea in una dintre categoriile stabilite deege,l respectiv coproprietar, arendag sau
proprietarvecin, dupi caz'. acte de coproprietate pe terenul agricol supus vanz 5rii, contract de
arendS, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vanz 5rii. aitele
asemenea.
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Sunt de acord ca datele din comunicarea de acceptare a ofertei de
documentele anexate sd fie introduse in bazele de date care se organizeaza in temeiul Legii

nr. '712014 privind unele mdsuri de reglementare a vlnz Srii-cumpdrdrii terenurilor agricole
situate in extravilan gi de modificare a Legii nr. 268120CI1 privind privatizarea societalilor
comerciale ce delin in administrare terenuri proprietate publicd qi privati a statului cu destina{ie
agricold gi infiintarea Agenliei Domeniilor Statului, cu modificdrile ulterioare, cu respectarea

dispoziliilor Legii nr. 6f7l2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter pergonal gi libera circulatie a acestor date, cu modificdrile gi completirile ulterioare.
Cunoscdnd c 5 falsul in declaratii se pedepseqte conform Legii lU,-?E$IZWS privind Qpdq!

pena!, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, declar cd datele sunt reale, corecte 9i
complete.
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(numele gi prenumele in clar)

NOTE: - C6mpurile notate cu (") sunt obligatorii de comple tat.
- C6mpurile notate cu (**) se compleleaz d de cdtre cetdtenii unui stat membru al Uniunii
Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaliul Economic European (ASEE) sau
ai Confederatiei Elvetiene.
- C6mpurile' notate cu (*"*) se completeaz d dacd este cazul.

