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____________________________________________________________________________________________ 

ANEXA 1F 
C E R E R E 

pentru înregistrarea ofertei de cumpărare 
 
Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul de evidență 
Nr. 28  din 17 ianuarie 2022 
 
Numele și prenumele funcționarului                  Semnătura funcționarului care  
primăriei care primește cererea                        care primește oferta de vânzare 
 
RADU NELU                                                         _______________                       
 
 

Stimate domnule primar, 
 

 
        1. (*) Subsemnatul/subsemnata,LOLOȚ COSTEL domiciliat/domiciliată în 
com. Jegălia, sat Jegălia, str. Șoseaua Călărași-Fetești nr. 102, bl.____, 
sc.___, ap.____,  jud. Călărași,  telefon,   act identitate CI, seria, nr., eliberat 
de SPCLEP Călărași la data de 06.03.2014, CNP,  în calitate de împuternicit, 
prin Decizia nr. 9/03.01.2022 
        2. (*)pentru (2): II LOLOȚ COSTEL având număr de ordine în registrul 
comerțului F51/144/13.10.1995, cod unic de înregistrare 11674814 
        3.(*) cu sediul în: localitatea Jegălia, sat Jegălia, jud. Călărași, codul 
poștal 917145,    telefon ____________________, fax __________________, 
email _______________________________,website________________________ 
        Prin prezenta îmi exprim intenția de cumpărare și accept oferta de vânzare 
pentru terenul agricol extravilan în suprafață de 0,1240 ha, identificat cu număr 
cadastral   , înscris în cartea funciară nr.   a localității Jegălia făcută de DINCĂ 
FĂNICĂ și  afișată în data de 20.10.2021 la sediul Primăriei comunei 
Jegălia. 
        Prețul oferit pentru cumpărare este de(*) 3.100(treimiiunasută)lei. 
(Prețul se va scrie în cifre și litere). 
        În susținerea cererii pentru înregistrarea ofertei de cumpărare, depun 
următoarele acte doveditoare : 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI JEGĂLIA 
Tel. 0242/342021/Fax 0242/342138 
E-mail primariajegalia@yahoo.com 
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1. Copie CI 
2. Copie certificat constatator de la registrul comerțului 
3. Adeverință domiciliu 
4. Adeverință primărie 
5. Decizie asociat unic 
6. Declarație pe propria răspundere 
7. Dovada sediului social 

       Sunt de acord ca datele din cererea pentru înregistrarea ofertei de 
cumpărare 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 Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 privind protecţia datelor 
personale – GDPR (General Data Protection Regulation), aplicabil începând cu 
data de 25 mai 2018. 
       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, 
          LOLOȚ COSTEL 
     (numele și prenumele în clar) 
 
           Semnătura, 
 
    ___________________ 
 
Data: 17.01.2022 
 
 
    NOTE: 
    - Câmpurile notate cu (*) sunt obligatorii de completat. 
    -Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială 
(S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie națională/societatea națională/regie autonomă/cooperativă de 
credit/casă central/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institute național de cercetare-dezvoltare/grup 
european de interes economic(comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană 
sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprindeii individuale/reprezentant al întreprinderii 
familial/membru al întreprinderii familiale 
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Registrul de evidență 
Nr. 29 din 17 ianuarie 2022 
 
 
     

PROCES VERBAL 
Incheiat astazi –17.01.2022 

 
 

Subsemnatul Radu Nelu, secretarul general al comunei Jegălia, județul 
Călărași, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. o din Ordinul nr. 
311/3525/2020/94/M.12/2021 pentru modificarea Ordinului viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării 
naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2333/2014 
privind aprobarea normlor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 
17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan și de modificarea a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor 
Statului,  astăzi – data de mai sus, am procedat la afișarea la sediul Primăriei 
comunei Jegălia și transmis către SC CST Impex SRL, spre postare pe site-ul 
www.primariajegalia.ro, a ofertei de cumpărare a terenului în suprafață de 
1,240 ha, depuse de potențialul cumpărător II LOLOȚ COSTEL, pentru terenul 
afișat în oferta de vânzare nr. 571/20.10.2021 depuse de DINCĂ FĂNICĂ. 

 

SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI, 

Nelu RADU 
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Registrul de evidență 
Nr. 30 din 17 ianuarie 2022 
 
 
 

CĂTRE, 

DINCĂ FĂNICĂ 

 
 
 
        În conformitate cu prevederile art. 3 lit. p din Ordinul nr. 
311/3525/2020/94/M.12/2021 pentru modificarea Ordinului viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării 
naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2333/2014 
privind aprobarea normlor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 
17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan și de modificarea a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor 
Statului,  vă înaintăm alăturat,  oferta de cumpărare a terenului extravilan 
în suprafață de 0,1240 ha, categoria de folosință ARABIL, aparținând 
proprietarului DINCĂ FĂNICĂ, ofertă de vânzare înregistrată la Primăria 
comunei Jegălia sub nr. 571/20.10.2021. 
 

            P R I M A R,             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

          Aurel VASILE                                               Nelu RADU 
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Registrul de evidență                                                                    Dosar nr. 1 
Nr.  31 din 17 ianuarie 2022 
 
 

CĂTRE, 

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI 

 
        În conformitate cu prevederile art. 3 lit. o din Ordinul nr. 

311/3525/2020/94/M.12/2021 pentru modificarea Ordinului viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării 
naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2333/2014 
privind aprobarea normlor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 
17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan și de modificarea a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate 
publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor 
Statului,  vă înaintăm alăturat Dosarul cuprinzând documentele ofertei de 
cumpărare  a  terenului extravilan în suprafață de 0,1240 ha, categoria 
de folosință ARABIL, aparținând proprietarului DINCĂ FĂNICĂ, ofertă de 
vânzare înregistrată la Primăria comunei Jegălia sub nr. 
571/20.10.2021 și la Direcția Agricolă Călărași sub nr. 
2753/25.10.2021. 

 
 
            P R I M A R,             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

          Aurel VASILE                                               Nelu RADU 

 

 

                                                           


