
Anexa nr. 1 

la normele metodologice 
CĂTRE,  

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ SIBIU 
 

ÎNŞTIINŢARE 
privind intenţia de vânzare a imobilului *2 ......................... 

 

Subsemnatul(a) / Subscrisa *3, ..............................................., legitimat / legitimată cu 
........(felul, seria şi numărul actului de identitate)..................................., cunoscând 
prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere că sunt/este proprietarul(a) imobilului / împuternicit / mandatar / reprezentant 
situat în *4............................................................ 

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 
şi completările ulterioare, vă înştiinţez cu privire la intenţia de a vinde imobilul şi vă solicit să 
îmi comunicaţi dacă Ministerul Culturii îşi exercită dreptul de preempţiune în conformitate cu 
prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Precizez că imobilul este alcătuit din teren în suprafaţă de .................... mp şi 
construcţii în suprafaţă desfăşurată de .................... mp, cu un regim de înălţime de 
......................., oferta de vânzare fiind de .................... lei/ .................. euro. 

Anexat depun: 
__ copie a actului de proprietate conform cu originalul (extras CF şi  de ex. contract 

cumpărare, etc.) ; 

__ copie a actului de identitate al proprietarului, astfel: 

__ pentru persoane fizice: copie a actului de identitate; 

__ pentru persoane fizice autorizate: copie a actului de identitate, copie a 

certificatului de înregistrare fiscală; 

__ pentru persoane juridice: copie a certificatului de înregistrare fiscală; 

__ în caz de reprezentare, mandat sau procură; 

__ planuri ale imobilului monument istoric; în cazul în care se intenţionează vânzarea unei 

părţi din imobil, planul va conţine marcarea suprafeţelor care fac obiectul vânzării; 

__ documentar fotografic interior şi exterior, în cazul imobilelor clădiri. 
 

Declar că: 
- imobilul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da __  Nu __; 
- imobilul este grevat de sarcini: Da __ Nu __. 

 

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals 
în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 

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

Calitatea.............................................. 
Numele şi prenumele, în clar.............................................. 
Semnătura, ştampila, după caz.............................................. 
Data................... 

 

*1 Direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, pe al căror teritoriu de 
competenţă este situat imobilul. 

*2 Denumirea şi codul din Lista monumentelor istorice. 
*3 Numele, prenumele persoanei fizice, domiciliul. Denumirea persoanei fizice autorizate/juridice, sediul. 

În cazul persoanelor fizice autorizate/juridice se menţionează numele, calitatea şi baza delegării de competenţă 
a persoanei semnatare a înştiinţării. 

*4 Adresa actuală, opţional fosta adresă din anii 1991-1992, dacă aceasta este cunoscută. 
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