
CĂTRE1  

 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ BRĂILA 

Mun. Brăila, Str. Mihai Eminescu nr. 10-12 

 

ȊNȘTIINȚARE 

privind intenția de vânzare a imobilului2 

.......................................................................................... 

 

Subsemnatul(a)/Subscrisa3,........................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

................................................legitimat/legitimată cu ............................................................... 

(felul, seria și numărul actului de identitate), cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal 

cu privire la falsul în declarații, 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 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: 

a) copie a actului de proprietate conform cu originalul; 

b) copie a actului de identitate al proprietarului; 

c) planuri ale imobilului monument istoric; în cazul în care se intenționează vânzarea 

unei părți din imobil, planul va conține marcarea suprafețelor care fac obiectul 

vânzării și extras carte funciară; 

d) documentar fotografic interior și 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 infracțiunea de fals în 

declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă. 

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

Calitatea............................................................................................. 

Numele și prenumele, în clar............................................................... 

 

Semnătura, ștampila, după caz............................................................. 
 

Data......................... 
 

^1 Direcțiile județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, pe al căror teritoriu de competență este situat imobilul. 

^2 Denumirea și codul din Lista monumentelor istorice. 

^3 Numele, prenumele persoanei fizice, domiciliul. Denumirea persoanei fizice autorizate/juridice, sediul. În cazul persoanelor fizice 

autorizate/juridice se menționează numele, calitatea și baza delegării de competență a persoanei semnatare a înștiințării. 

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


