
COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE

Județul/localitatea (*) OLT, PERIETI Nr .unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidență.....(.?2...(zi/lună/an)(*)
Primăria (*) COM. PERIETI
Numele și prenumele funcționarului primăriei care primește cererea(*)Olteanu Elena

Semnătura funcd^^lâiMătî^iește oferta de vânzare (*)
------------------- ................................................... ................................. ...Stimate domnule primar,l.(*)Subsemnata  RADA ELENA CRISTINA. domiciliată în Com. Perieti. . .,act de identitate CI, seria OT, nr. eliberat de SPCLEP SLATINA la data , C N PADMINISTRATOR , în calitate de

Prin RADA ELENA CRISTINA conform HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE AGROPREST RAZCO S.R.L. nr.12 din data de 24.05.2021.2. (*) pentru: S.C. AGROPREST RAZCO S.R.L..Având număr de ordine în registrul comerțului J28/266/2008, cod unic de înregistrare 234461193. (*)cu sediu în:localitatea PERIETI, str. TOAMNEI, nr. 333, județul OLT, telefon 0746175681, e-mail agroprestrazco@gmail.com, prin prezenta îmi exprim intenția de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol în suprafață de 0.6615 ha, identificat cu număr cadastral 51455, înscris în cartea funciară nr. 51455 a localității PERIETI, făcută de DUNA VICTORIA, PREDESCU ALEXANDRA, IORDACHE EUGENIA SI VOICAIOAN și afișată în data de 17.05.2021 la sediul Primăriei Perieti.Prețul oferit pentru cumpărare este de 9923 lei (nouamiinouasutedouazecisitrei lei).în susținerea comunicării de acceptare și a calității de preemptor, depun următoarele acte doveditoare:1. Contract de arenda;2. Hotararea adunării generale;3. Certificat constatator S.C. AGROPREST RAZCO S.R.L.;4. Certificat de înregistrare S.C. AGROPREST RAZCO S.R.L.;5. Copie CI administrator;â.Adeverinta evidenta populației.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr.2 86/2 009 privind Codul penal ,cu modificările și completările ulterioare,declar că datele sunt reale,corecte și complete.Preemptor potențial cumpărător/împuternicit, S.C. AGROPREST RAZCO S.R.L.Prin Rada
Semn

Data
NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat-Câmpurile notate cu(**) se completează de către cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene ,ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (AS EE) sau ai Confederației Elvețiene.- Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.



COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE

Județul/localitatea (*) OLT, PERIETI Nr .unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidență.../.?!^.....dinPȘ./.^/s^Pj^ (zi/l u nă/an)(*)
Primăria (*) COM. PERIETI
Numele și prenumele funcționarului primăriei care primește cererea(*)Olteanu Elena

Semnătura funcționaruluicaigS^țte^erta de vânzare (♦)
U mL > ■?/

Stimate domnule primar,l.(*)Subsemnata  RADA ELENA CRISTINA. domiciliată în Corn. Perieti,; act de identitate CI, seria OT, nr, , eliberat de SPCLEP SLATINA la data ADMINISTRATOR Județul Olt, telefon I,CNP , în calitate de
Prin RADA ELENA CRISTINA conform HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE AGROPREST RAZCO S.R.L. nr.12 din data de 24.05.2021.2. (*J pentru: S.C. AGROPREST RAZCO S.R.L..Având număr de ordine în registrul comerțului J28/266/2008, cod unic de înregistrare 234461193. (*)cu sediu îmlocalitatea PERIETI, str. TOAMNEI, , e-mailagroprestrazco@gmail.com, prin prezenta îmi exprim intenția de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol în suprafață de 0.4000 ha, identificat cu număr cadastral 51456, inscris în cartea funciară nr. 51456 a localității PERIETI, făcută de DUNA VICTORIA, PREDESCU ALEXANDRA, IORDACHE EUGENIA SI VOICAIOAN și afișată în data de 17.05.2021 la sediul Primăriei Perieti.Prețul oferit pentru cumpărare este de 6000 lei (sasemii lei).în susținerea comunicării de acceptare și a calității de preemptor, depun următoarele acte doveditoare:1. Contract de arenda;2. Hotararea adunării generale;3. Certificat constatator S.C. AGROPREST RAZCO S.R.L.;4. Certificat de înregistrare S.C. AGROPREST RAZCO S.R.L.;5. Copie CI administrator;6. Adeverinta evidenta populației.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr.286/2009 privind Codul penal,cu modificările și completările ulterioare,declar că datele sunt reale,corecte și complete.Preemptor potențial cumpărător/împuternicit,S.C. AGROPREST RAZCO S.R.L.Prin Rada Elena Cristina

NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.-Câmpurile notate cu(**) se completează de către cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene ,ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic EuropeanfASEE] sau ai Confederației Elvețiene.- Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.



COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE

Județul/localitatea (*) OLT, PERIETI Nr .unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidență..../.^....din.^./^./^^î. (zi/lună/an)(*)
Primăria (*) COM. PERIETI
Numele și prenumele funcționarului primăriei care primește cererea (*)Olteanu Elena

Semnătura funcționarului care p^^^Tof^^d^vânzare (*)
____________________________________________________________________Stimate domnule primar,l.(*)Subsemnata  RADA ELENA CRISTINA. domiciliată în Com. Perieti, act de identitate CI, seria OT, nr. ■, eliberat de SPCLEP SLATINA la data ADMINISTRATOR Județul Olt, telefonCNP , în calitate de

Prin RADA ELENA CRISTINA conform HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE AGROPREST RAZCO S.R.L. nr.12 din data de 24.05.2021.2. (*) pentru: S.C. AGROPREST RAZCO S.R.L..Având număr de ordine în registrul comerțului J28/266/2008, cod unic de înregistrare 234461193. (*]cu sediu în:localitatea PERIETI, Județul OLT, telefon , e-mailagroprestrazco@gmail.com, prin prezenta îmi exprim intenția de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol în suprafață de 0.3948 ha, identificat cu număr cadastral 51460, inscris în cartea funciară nr. 51460 a localității PERIETI, făcută de DUNA VICTORIA, PREDESCU ALEXANDRA, IORDACHE EUGENIA SI VOICAIOAN și afișată în data de 17.05.2021 la sediul Primăriei Perieti.Prețul oferit pentru cumpărare este de 5922 lei (cincîmiinouasutedouazecisidoi lei).în susținerea comunicării de acceptare și a calității de preemptor, depun următoarele acte doveditoare:1. Contract de arenda;2. Hotararea adunării generale;3. Certificat constatator S.C. AGROPREST RAZCO S.R.L.;4. Certificat de înregistrare S.C. AGROPREST RAZCO S.R.L.;5. Copie CI administrator;6. Adeverinta evidenta populației.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr.286/2009 privind Codul penal ,cu modificările și completările ulterioare,declar că datele sunt reale,corecte și complete.Preemptor potențial cumpărător/împuternicit, S.C. AGROPREST RAZCO S.R.L.Prin Rada Elena Cristina

NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.-Câmpurile notate cu(**) se completează de către cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene ,ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European(ASEE) sau ai Confederației Elvețiene.- Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.


