
 

 

 

 

NUMELE ȘI ADRESA: 

____________________ 

__________________________________________________ 

 

Către, 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ 

 

 

ÎNȘTIINȚARE, 

Privind intenția de vânzare a imobilului (denumire, cod LMI) 

__________________________________________________________________ 

 

 

Subsemnatul(a)/Subscrisa, _____________________________________________________, 

legitimat/legitimată cu _________________________, cunoscând prevederile art. 326 din 

Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că sunt 

proprietarul(a) imobilului/ împuternicit/mandatar/reprezentant situat în 

___________________________________________________________________________. 

Având în vedere cele declarate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, vă înștiințez cu privire la intenția de a vinde imobilul și vă solicit să 

îmi comunicați dacă Ministerul Culturii își exercită dreptul de preempțiune în conformitate cu 

prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Precizez că imobilul este alcătuit din teren în suprafață de _______ mp și construcții în 

suprafață desfășurată de ________ mp, cu un regim de înălțime de _________, oferta de 

vânzare fiind de _____________ lei/ _____________ euro.  

Anexat depun: 

- copia legalizată a actului de proprietate sau însoțită de actul original; 

- împuternicirea persoanei care depune solicitarea (dacă este necesar, la ridicarea 

răspunsului); 

- extrasul de carte funciară, la zi; 

- planuri ale monumentui istoric (cadastrul imobiliar), cu marcarea suprafețelor care fac 

obiectul vânzării; 

- documentar fotografic. 
 

Declar că: 

– imobilul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da |_| Nu |_|; 

– imobilul este grevat de sarcini: Da |_| Nu |_|. 
 

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, actualizată, precum și ale Regulamentului UE nr. 

679/2016, menționez sub sancțiunea art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că 

sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul solicitat mai sus. 

Vă rog să îmi comunicați decizia dumneavoastră în termenul prevăzut de lege. 
 

Calitatea ____________________        

Numele, prenumele, în clar _______________________ 

Semnătura și ștampila, după caz ___________________ 

 

 

Data,_________________                              

Telefon contact:________________ 

Direcția județeană pentru Cultură Neamț 

   Înregistrat Nr.  ___________________     

   Ziua____luna____anul_________ 


