
Către 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău 
 

CERERE pentru eliberarea avizului 

specific 

- persoane fizice - 

Subsemnatul/Subsemnata, _________________ _____________,  CNP ______________, în   calitate de 

 _______ , identificat cu ________________ seria _______________ nr. _______________ , data şi locul 

       naşterii ___________, localitatea _______________ , judeţul/ţara ___________________ 
 

1. cu domiciliul în: localitatea _________________ , str._______________________________, nr. __ ,  

bl.__, sc. __ , et. __,  ap. __, judeţul/sectorul __________,  cod poştal _________, ţara ____ ________, 

telefon  __________________________________ , fax  ______________ , e-mail  _____ ___________, 

cetăţenia _____________, starea civilă ___________________, 

2. reşedinţa în România {dacă este cazul): localitatea , str.___________________ ____, nr.___, 

       bl._____, sc.____, et. __, ap. __, judeţul/sectorul __________________, cod poştal ___________________,  

       telefon _____________________, fax __________________, e-mail ___________________________ 

3. prin (numele şi prenumele) ______________________________________________________________, 

CNP/CIF _________________, în calitate de __________________________________, conform _______, 

localitatea _____________ _____, str._________________________________________, nr. ____, bl. ___, 

sc. __, et. __, ap. __, judeţul/sectorul ______________, cod poştal ___________, telefon ______________ 

fax _____________________, e-mail ________________________________ 
 

 

        prin prezenta cerere solicit eliberarea avizului specific pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă 

       de _________ ha, identificat cu număr cadastral _____________, înscris în cartea funciară nr. _________ a    

        localităţii ____________________________. 

Anexat depunem următoarele documente: 

a) copie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană 

fizică cu domiciliul în străinătate; 

b) o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii din cadrul serviciului public 

deconcentrat al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul 

ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, 

sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act 

de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); 

c) extras de carte funciară, însoţit de extrasul de plan cadastral al suprafeţei supuse vânzării, în sistem de 

coordonate Stereografic 1970 emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii; 

d) alte documente doveditoare, după caz. 
 

Vă rugăm să ne comunicaţi decizia Dumneavoastră în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, privind 

unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 

nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 

privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare. 

Numele şi prenumele * 
 

Semnătura 

 

 



 
Acord  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

Subsemnatul/(a) ______________________________, domiciliat/(ă) în _________________ 

________________________________, posesor al C.I./B.I.seria ___, nr. _____________, eliberat la data 

_____________ CNP __________________________, declar că am luat cunoștință de prevederile 

Regulamentului (UE)  2016/679 pus în aplicare prin dispozițiile Legii nr.190/2018, privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date. 

 În acest sens declar în mod explicit că îmi dau acordul în vederea prelucrării, utilizării și stocării 

tuturor datelor cu caracter personal în scopul legal, care sunt cuprinse în documentele anexate la cererea 

nr. ____________ din __.__.20__, depusă la Direcția Județeană pentru Cultură Bacău, în vederea 

soluționării acestei cereri. 

Totodată îmi exprim acordul față de o posibilă comunicare a acestor date către alte autorități 

publice/terți sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari. 

Totodată am fost informat/ă că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în 

vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin operatorului precum și în scopul intereselor și drepturilor 

ce îmi revin din solicitarea adresată. 

Totodată menționez că mi-au fost aduse la cunoștință următoarele drepturi prevăzute în Legea 

nr.190/2018 privind protecţia datelor cu caracter personal: 

Dreptul de acces reprezintă dreptul de a obține o confirmare din partea DJC Bacău că prelucrează 

sau nu date cu caracter personal. 

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format 

structurat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator. 

Dreptul la opoziție vizează dreptul de opoziție la prelucrarea datelor personale atunci când 

prelucrarea este necesară pentru prelucrarea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în 

vedre un interes legitim al operatorului. 

Dreptul la rectificare reprezintă dreptul de a corecta, fără întârzieri nejustificate a datelor cu 

caracter personal inexacte. 

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul de a solicita ștergerea 

datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate  în cazul în care se aplică unul din următoarele 

motive: acestea nu mai sunt necesare   pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, sau 

prelucrate; se retrage consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare.  

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă 

exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; 

Dreptul de a depune o plângere  la Autoritatea Națională de Supravegherea Prelucrării Datelor cu 

Caracter  Personal. 

Dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator .  

 

Totodată precizez că am fost informat/ă cu privire la posibilitatea retragerii consimțământului, în 

orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată datată și semnată la sediul operatorului, precum și despre 

faptul că datele personale colectate și prelucrate vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile 

menționate mai sus, sau cel puțin perioada de timp prevăzută de prevederile legale în vigoare privind 

arhivarea documentelor . 

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă la sediul 

DJC Bacău, pe fax la nr. 0334/405420 sau  la adresa de email djcbacau@gmail.com. 

 

 Data ________________    Semnătura __________________ 

 


