56FORMULAR PENTRU PERSOANE JURIDICE – MODEL
Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale

Conform Normelor 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 modificare 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
(publicat în M.Of. nr. 401 din 30 mai 2014, Anexa nr.2)

Către
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Unitatea Militară 02700 București
1. (*)
Subsemnatul/Subsemnata/Subsemnații
________________________________________________,
CNP_______________________________,
în
calitate
de
proprietar/co-proprietari
identificat
cu______seria______, nr. ________, eliberat de____________________________, data și locul
nașterii_____________________________________,
localitatea______________,
județul___________
țara_______________________,
2. (**) cu domiciliul în localitatea ____________, str.______________, nr.______, bloc________, sc.______,
etaj____, ap.____, județul/sectorul__________, cod poștal________, țara__________, telefon____________,
fax__________, e-mail____________, cetățenia________, starea civilă ____________.
3. (**) reședința din România (dacă este cazul): în localitatea_______________, str. ________________, nr.____,
bloc______, sc.______, etaj____, ap. ____, județul/sectorul__________, cod poștal ________, țara _________,
telefon ____________, fax __________, e-mail__________
4. (***) prin ____________________________ (numele și prenumele)
CNP/CIF _______________________, în calitate de___________________, conform ____________________,
localitatea____________,
str._____________,
nr.____,
bloc______,
sc.______,
etaj____,
ap.____,
județul/sectorul__________, cod poștal________, țara____________, telefon____________, fax__________, e-mail
_______________,
declar că sunt proprietar al terenului în suprafață de____ha situat în extravilanul
localității___________________, identificat cu numărul cadastral_________, înscris în cartea funciară nr.
_____________a
localității____________________,
care
urmează
să
facă
obiectul
vânzării
către
_____________________ (se înscrie numele cumpărătorului, dacă acesta este cunoscut la data depunerii cererii).
Declar că:
Terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: DA □ NU □
Terenul este grevat de sarcini:
DA □ NU □
Având în vedere dispozițiile art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare 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, cu
modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere emiterea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale, în termenul prevăzut
de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.
În susținerea cererii depun următoarele acte doveditoare (****)
-

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Sunt de acord ca datele din cerere și documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul
Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu aplicarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și
aplicarea dispozițiilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), în vigoare de la 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.

Vânzător/Împuternicit
_______________________
(numele și prenumele în clar)
Semnătura:__________________
Data________________

Notă:
Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat, de proprietar
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 de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele
doveditoare ale calității de împuternicit.
(****) Cererii i se vor atașa următoarele documente:
➢
Actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (în copie legalizată de
notarul public ori de instanța de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către
funcționarii primăriei), după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces verbal de
predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de
moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, alte documente.
➢
Extras de carte funciară de informare în original și plan de amplasament și delimitare a
imobilului (în copie) însoțit de inventarul de coordonate (în copie) în sistemul național de proiecție
Stereografic 1970.
➢
Adeverință emisă de către primărie (în original) în cazul în care vânzarea terenului este liberă
➢
Oferta de vânzare (copie)
➢
În caz de reprezentare procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a
asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original,
precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru
împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate
➢
Certificatul constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară
activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică, în copie
➢
Hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului
formei asociative, după caz, în copie, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în
proprietatea societății, în cazul vânzătorului persoană juridică
➢
Alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante

