Nr. _____________/_____20
Domnule Primar,

Subsemnatul (a) _____________________________________, domiciliat în ___________________,
str. _________________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, judeŃul _______________
Prin prezenta solicit cumpărarea terenului intravilan în suprafaŃă de _________ mp, înscris în C.F.
nr. ______________________, Hunedoara, nr. cad. __________________. Terenul solicitat pentru cumpărare
este/nu este liber de construcŃii şi este necesar pentru realizarea ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
Actualmente terenul se află înscris în favoarea Statului Român/domeniului privat al municipiului
Hunedoara şi este situat la adresa _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Anexez la prezenta cerere – raportul de evaluare în 3 exemplare.
Număr telefon: __________________________
Data:

Semnătura:

Nr. _____________/_____20
Domnule Primar,

Subsemnatul (a) _____________________________________, domiciliat în ___________________,
str. _________________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, judeŃul _______________
Prin prezenta solicit cumpărarea terenului intravilan în suprafaŃă de _________ mp, înscris în C.F.
nr. ______________________, Hunedoara, nr. cad. __________________. Terenul solicitat pentru cumpărare
este/nu este liber de construcŃii şi este necesar pentru realizarea ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
Actualmente terenul se află înscris în favoarea Statului Român/domeniului privat al municipiului
Hunedoara şi este situat la adresa _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Anexez la prezenta cerere – raportul de evaluare în 3 exemplare.
Număr telefon: __________________________

Data:

Semnătura:

Nr. _____________/_____20
Domnule Primar,

Subsemnatul (a) _____________________________________, domiciliat în ___________________,
str. _________________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, judeŃul ______________,
telefon ________________________.
Prin prezenta solicit avizul de principiu în vederea cumpărării terenului intravilan în suprafaŃă de
_________ mp. Terenul solicitat pentru cumpărare este/nu este liber de construcŃii şi este necesar pentru
realizarea ________________________________________________________________________________
Actualmente terenul se află înscris în favoarea Statului Român/domeniului privat al municipiului
Hunedoara şi este situat la adresa _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Data:

Semnătura:

_________________________________________________________________________________________

Nr. _____________/_____20
Domnule Primar,

Subsemnatul (a) _____________________________________, domiciliat în ___________________,
str. _________________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, judeŃul ______________,
telefon ________________________.
Prin prezenta solicit avizul de principiu în vederea cumpărării terenului intravilan în suprafaŃă de
_________ mp. Terenul solicitat pentru cumpărare este/nu este liber de construcŃii şi este necesar pentru
realizarea ________________________________________________________________________________
Actualmente terenul se află înscris în favoarea Statului Român/domeniului privat al municipiului
Hunedoara şi este situat la adresa _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Data:

Semnătura:

Nr. _____________/_____20
Domnule Primar,

Subsemnatul (a) _____________________________________, domiciliat în ___________________,
str. _________________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, judeŃul ______________,
telefon ________________________.
Prin prezenta solicit avizul de principiu în vederea cumpărării/concesionării sau închirierii
terenului intravilan în suprafaŃă de _________ mp. Terenul solicitat pentru cumpărare/concesionare sau
închiriere este/ nu este liber de construcŃii şi este necesar pentru ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
MenŃionez că, terenul este situat la adresa _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Data:

Semnătura:

___________________________________________________________________________________

Nr. _____________/_____20
Domnule Primar,

Subsemnatul (a) _____________________________________, domiciliat în ___________________,
str. _________________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, judeŃul ______________,
telefon ________________________.
Prin prezenta solicit avizul de principiu în vederea cumpărării/concesionării sau închirierii
terenului intravilan în suprafaŃă de _________ mp. Terenul solicitat pentru cumpărare/concesionare sau
închiriere este/ nu este liber de construcŃii şi este necesar pentru ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
MenŃionez că, terenul este situat la adresa _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Data:

Semnătura:

Nr. __________________20
Domnule Primar,

Subsemnatul (a)/S.C. _______________________________________________________________,
cu domiciliul/sediul în ________________________, str. ___________________________________, nr. ____,
bl. ____, sc. ____, ap. ____, judeŃul _______________
Prin prezenta solicit concesionare terenului intravilan în suprafaŃă de _________ mp, înscris în C.F. nr.
______________________, Hunedoara, nr. cad. __________________. Terenul solicitat pentru concesionare
este liber de construcŃii şi este necesar pentru realizarea ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Actualmente terenul se află în proprietatea publică a municipiului Hunedoara şi este situat la adresa
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Anexez la prezenta cerere – studiu de oportunitate în 3 exemplare.

Data:

Semnătura:

Telefon: __________________

Nr. __________________20
Domnule Primar,

Subsemnatul (a)/S.C. _______________________________________________________________,
cu domiciliul/sediul în ________________________, str. ___________________________________, nr. ____,
bl. ____, sc. ____, ap. ____, judeŃul _______________
Prin prezenta solicit concesionare terenului intravilan în suprafaŃă de _________ mp, înscris în C.F. nr.
______________________, Hunedoara, nr. cad. __________________. Terenul solicitat pentru concesionare
este liber de construcŃii şi este necesar pentru realizarea ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Actualmente terenul se află în proprietatea publică a municipiului Hunedoara şi este situat la adresa
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Anexez la prezenta cerere – studiu de oportunitate în 3 exemplare.
Data:

Semnătura:
Telefon: __________________

Nr. _____________/_____20
Domnule Primar,

Subsemnatul (a) _____________________________________, domiciliat în ___________________,
str. _________________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, judeŃul _______________
Prin prezenta solicit închirierea suprafeŃei de __________ mp teren intravilan situat în localitatea
Hunedoara, str. ___________________________________________________________________________
Terenul solicitat pentru închiriere este/nu este liber de construcŃii şi este necesar pentru ____________
_________________________________________________________________________________________

Număr telefon: __________________________
Data:

Semnătura:

Nr. _____________/_____20
Domnule Primar,

Subsemnatul (a) _____________________________________, domiciliat în ___________________,
str. _________________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, judeŃul _______________
Prin prezenta solicit închirierea suprafeŃei de __________ mp teren intravilan situat în localitatea
Hunedoara, str. ___________________________________________________________________________
Terenul solicitat pentru închiriere este/nu este liber de construcŃii şi este necesar pentru ____________
_________________________________________________________________________________________

Număr telefon: __________________________
Data:

Semnătura:

