II. Legea 17/2014
privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică privată a
statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Atribuţiile Biroului Agricol:
a) înregistrează cererea vânzătorului, însoţită de oferta de vânzare a terenului
agricol şi de documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (1) din prezenta
anexă;
b) înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul de evidenţă a ofertelor de
vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format
electronic, care să cuprindă cel puţin informaţii privind datele de identificare ale
vânzătorului, suprafaţa de teren agricol situată în extravilan oferită spre vânzare,
categoria de folosinţă a acestora, preţul de vânzare, amplasamentul identificat prin
tarla şi parcelă sau, după caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de
amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie
Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepţiei documentaţiei
cadastrale pentru imobilul în privinţa căruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale
încheiate pentru fiecare etapă a procedurii, adeverinţele eliberate în vederea vânzării
libere a terenurilor, precum şi orice corespondenţă referitoare la realizarea
procedurii;
c) afişează oferta de vânzare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, cu
respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege;
d) pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare, transmit lista preemptorilor
la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz. Lista preemptorilor
se afişează la sediul primăriei, după caz, şi pe site-ul propriu;
e) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz,
dosarul tuturor actelor prevăzute la lit. a);
f) în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege, înregistrează şi afişează la
sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, toate comunicările de acceptare a
ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinşi în lista
preemptorilor sau de oricare alţi preemptori necuprinşi în listă şi care dovedesc
ulterior întocmirii listei această calitate prin acte justificative, în vederea exercitării
dreptului de preempţiune pentru oferta de vânzare în cauză;
g) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, în
copie, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de
oricare dintre preemptori în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege, însoţite de
documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) din prezenta anexă;
h) adoptă măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea la sediul primăriei
a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune şi de alegere a
potenţialului cumpărător, cu respectarea strictă a dispoziţiilor art. 7 din lege;

i) încheie procesul-verbal de constatare a derulării fiecărei etape procedurale
prevăzute la art. 7 din lege, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi
acţiunile desfăşurate;
j) după comunicarea şi înregistrarea deciziei privind alegerea de către vânzător a
preemptorului potenţial cumpărător, transmit la structura centrală, respectiv la
structurile teritoriale, după caz, numele şi datele de identificare ale acestuia, precum
şi copiile tuturor proceselor-verbale prevăzute la lit. i);
k) în cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului,
iar vânzarea terenului este liberă în condiţiile legii, eliberează vânzătorului o
adeverinţă care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea
dreptului de preempţiune şi că terenul este liber la vânzare, la preţul prevăzut în
oferta de vânzare şi pentru suprafaţa menţionată în actele de proprietate sau
suprafaţa rezultată din măsurătorile cadastrale, înscrisă în cartea funciară conform
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. O copie a acesteia, însoţită de copiile tuturor proceselorverbale prevăzute la lit. i), este transmisă structurii centrale, respectiv structurilor
teritoriale, după caz;
l) transmite vânzătorului adeverinţa însoţită de o copie certificată de conformitate
cu originalul a ofertei de vânzare. O copie a adeverinţei se transmite structurii
centrale sau structurii teritoriale, după caz
Acte necesare:
- cerere tip de afișare a ofertei de vânzare - cumpărare;
- oferta de vânzare - cumpărare, însoțită de următoarele documente:
a) o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru
vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
b) o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau
certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate
asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzarecumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie
civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract
de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
c) extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de
afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului,
în sistem de coordonate "Stereografic 1970", în condiţiile în care terenul este
intabulat;
d) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în
baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
e) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării
generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei
asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului
persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu
domiciliul în străinătate;

f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia
reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul
cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului
persoană juridică;
g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
h) copie plan cadastral;
i) alte documente doveditoare, după caz;
j) dosar:
Observație:
- Toate actele enumerate mai sus trebuie predate primăriei în dublu exemplar.
- Afișarea ofertei se consemnează într-un proces verbal.

