CONTRACTDE DONATIE
Incheiat astàzi
a
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D

domiciliat In
str.
nr
bloc
scara
etaj
apartament
sector/jude:
nãscut Ia data de (ziua, luna, anul)
(localitatea)
sector/judet
flul ui
~i al
posesorul buletinului (cãrtii) de identitate seria
fir.
eliberat de
cod numeric personal
in
calitate de donator, pe de o parte, ~i
1.2. D
domiciliat in
str.
nr
bloc
scara
etaj
apartament
sector/judet
náscut Ia data de (ziua, luna, anul)
in
(localitatea)
sector/jude:
fiul ui
ci al
posesorul buletinului (calii) de identitate seria
nr.
ehberat de
cod numeric personal
in calitate
de donatar, pe de altã parte,
au convenit sá incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmãtoarelor clauze:
II. OBIECTLJL CONTRACTULUI
2.1. a) Eu donatorul, donez donatarului terenul, situatin localitatea
parcela
suprafata
sectorul/judetul
compus
din
b) 0 data se transmite donatarului ~i dreptul detolosintã asupra terenului in suprafatá de
nip, adicà cota indivizá de
% atribuit pentru toatã durata existentei constructiei.
d) Aceste terenuri au intrat in proprietatea mea astfel:
e) Terenul care se doneazã este liber de once sarcini ~i unman de once natunà, flu a fost
scos
din cincuitul civil pnin trecerein propnietate publica, find in mod legal ç[ continuu in proprietatea ci
posesia mea, de a data dobãndinii ci pana in prezent. Eu, donatorul, garantez
pe donatar
impotniva onicãnei evictiuni, potnivit art. 828 Cod civil.
f) Impozitele ci taxele aferente tenenului, care face obiectul prezentului contract, sunt
achitate
Ia zi de cätre donator, aca cum nezulta din certificatul nr
din
eliberat
de
urmãndca de astàzi, data autentificarii së treaca in sarcina donatarului, care
suponta plata taxelon ci onorariul notarului public, pentru autentificanea
prezentului contract.
g) Transmiterea propnietãtii asupra terenului se face astàzi, data autentificãrii contractului, fãra
indeplininea altei fonmalitati, donatanul urmând a dobandi ~i posesia terenului.
b) Cunosc situatia juridica ~i de fapt terenului, ca fund cea descrisa mai sus de cãtre
donator
~i declar cà il scutesc pe acesta de cercetarea registrelon de publicitate imobiliana ci cã ineleg sa-l
dobândesc in aceste conditii ~i periscul meu ceea ce flu II exopereazà ~e donator de ràspunderea
pentru evictiune.
.

‘

Ill. CLAUZE FINALE
3.1. S-au eliberat pãrtilor
DONATOR

exemplare, un exemplar pästrându-se in arbiva biroului notarial.
DONATAR

