
Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate 
juridică care se înregistrează în Registrul Comerțului 

Anexa nr. 1C 
 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
     
  
 Subsemnat(ul/a) ................................................., domiciliat în .........................................., str. 
.................................................., nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., 
județul/sectorul ..........................., telefon .........................., posesor act de identitate .........., 
seria .........., nr. ...................., eliberat(ă) de ..........................................., la data ........................, 
CNP/CUI/CIF ......................................, în calitate de(1) ..........................................., prin 
..........................................., conform ........................................... . 
 
Pentru(2) : ................................................. având număr de ordine în ........................ CIF/CUI 
........................cu sediul în localitatea .........................................., str. 
............................................., nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., 
județul/sectorul ..........................., codul poștal .........., telefon .........................., fax 
.........................., e-mail ..............................................., 
 
 Cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar 
prin prezenta, pe propria răspundere următoarele : 
- terenul în suprafață de ................... ha situat în extravilanul localității 

.......................................... care face obiectul ofertei de vânzare depusă la Primăria 

.......................................... aparține ................................................. . 
- terenul nu face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silită; 
- terenul nu este grevat de sarcini; 
- documentele care însoțesc oferta de vânzare sunt legale; 
- am cunoștință și am respectat prevederile alin.(2) al art.4 din Legea nr.17/2014, cu privire 

la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice 
clasate. 

 
 
 

Data ........................... Semnătura .................. L.S. 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 
•  1) Se completează de către : asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii 

individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale, etc. În cazul în care se completează 
de împuternicit, acesta prezintă documentele doveditoare a calității de împuternicit. 

• 2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale : societate comercială (SRL, SA, 
SNC, SCS, SCA) / cooperativă de credit / societate cooperativă / cooperativă agricolă / grup european de interes 
economic / societate europeană / societate cooperativă europeană sucursală / persoană fizică autorizată / întreprindere 
familială / întreprindere individuală, etc. 


