
CATRE.

Subsemnatul(a) CNP_,domiciliat(a)
ln str.

titular, impreund
nr.- &p._, judelul

sena nr t CU,

4. certificat de atestare fiscald, eliberat de citre Serviciul
TauJii-Megheriug,din care se rezulte plata la zi
solicitantului(1i lor);

posesor al C.L
CNP

financiar-contabil al primiriei ora;ului
a tuturor obligaliilor fiscale ale

domicilia(d) in str. ff.-ap.-, judet posesor al
C.I. seria m , in calitate de:

! concesionar(i) allai contractului de concesiune nr din data de

lJ beneficiar(i) allai dreptului de concesiune, dobdndit in urma incheierii Contractului de v6nzare-
cumplrare a construcliei (iilor) edifi cata(e) pe terenul concesionat;

! mandatar al titularului/benefi ciarului(i ror) dreptului de concesiune;

Rog/rugim aprobarea, prin HotIrAre de Consiliu Local, a vAnzlrii terenului concesionat.

Se anexeazd u rmitoarele docu men te:

1' Copie dupd Conhactul de concesiune - din care sd rezulte calitatea de concesionar(i) a/ai
titularului(ilor) prezentei cereri sau copie a Contractului de varzare-cumpdrare a
construcliei(iilor) edificata(e) pe terenul concesional impreuni cu incheierea de autentificare a
acestuia' prin care s-a transmis solicitantului(filor) beneficiul Contractului de concesiune.

NorA! Dacd calitatea de concesionar(i) a/ai solicitantului(1ilor) s-a dobandit in urma cumpdrdrii
construcliei(iilor) edificatd(e) pe terenul concesionat - inilial in favoarea altei(or) persoand(e) -se va
depune, in copie, 9i Contractul de concesiune avdnd ca;i concesionar(i) inifial(ijpe respectiva(ele)
persoanl(e).

2' Copie dupd Cartea de Identitate a titularului(ilor) dreptului de concesiune/mandatarului;
3' Extras de carte Funciard pentru infonnare, in care sd fie inscris, in favoarea solicitantului(1ilor),

dreptul de proprietate asupra construcfiei(iilor) edificata(e) pe terenul concesionat, impreund cu
dreptul de concesiune asupra respectiwlui teren;

5' Raport de evaluare a proprietdfii imobiliare - intocmit de cdtre un evaluator autoriza! membru
ANEVAR - din care sd rezulte valoarea de piatd a terenului - obiect al dreptului de concesiune;6. certificat de mogtenitor, emis in favoarea so,licitantului({ilor), dacd este cizul;7' Procurd notarial[ speciald' prin care solicitantul(Jii) sd fie mandatavli de cdtre titularul(ii)
dreptului de concesiune sd illi reprezinte in toate operatiunile generate de cumpdrarea terenului
concesionat, dacd este cazul:

Data
Contact:tel

Semndtura


