
Vanzarea terenurilor agricole situate in extravilanul localitatiilor se va face numai cu 

respectarea dreptului de preemtiune. 

Pentru respectarea dreptului de preemtiune se va aplica procedura impusa de Legea 

17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in 

extravilan. 

In acest sens vanzatorul depune o cerere de afisare a ofertei de vanzare (conform modelului 

de la registrul agricol),impreuna cu oferta de vanzare insotit de urmatoarele acte. 

1-Actul prin care vanzatorul a dobandit tereul agricol 

2-Extras CF pe numele vanzatorului(nu mai vechi de 30 de zile calendaristice) 

3-Copia actului de identitate 

4-Certificat fiscal fara datorii 

 Cererea de afisare si oferta de vanzare se inregistreaza intr-un registru special si se afiseaza 

la sediul primariei si pe pagina web a institutiei in termen de 24 ore de la inregistrare. 

 In termen de 3 zile lucratoare de la afisarea ofertei , documentatia se depune la Directia 

Agricola pentru verificare, inregistrare si afisare pe pagina web. 

 In termen de 30 de zile calendaristice titularii dreptului de preemtiune pot depune 

comunicare de acceptare a ofertei de vanzare , atat la primarie cat si la ofertant.Comunicarea de 

acceptare a ofertei de vanzare se tansmite si la DA prin e-mail pentru afisare pe pagina web. 

 In caz de acceptare a ofertei din partea  preemtorilor , ofertantul dupa expirarea celor 30 de 

zile comunicaprin scris primariei preemtorul ales. 

 Primaria intocmeste un process verbal privind modul de desfasurare a procedurii si 

impreuna cu comunicarea de acceptare a ofertei ,actul de identitate a preemtorului ales(si copie 

dupa CUI a persoanelor juridice)si cu notificarea ofetantului pivind preemtoul ales in termen de 3 

zile lucratoare depune la DA, pentru verificare si emiterea Avizului final.Avizul final se trimite prin 

posta ofertantului si pentru luare la cunostinta si primariei. 

 In cazul in care nici unul dintre preemtori nu depune comunicare de acceptare a ofertei dupa 

expirarea celor trei zile calendaristice primaria elibereaza o adeverinta de vanzare libera a terenului 

cu respectarea conditiilor din oferta. Copia adeverintei impreuna cu procesul verbal privind 

desfasurarea procedurii se depune la DA. 

 Vanzarea terenului se va face in baza Avizului final emis de DA , sau a adeverintei de vanzare 

libera emis de primarie, in conditiile prevazute in oferta. 


