
ACTE NECESARE PENTRU DEPUNERE 
COMUNICARE DE ACCEPTARE OFERTĂ VÂNZARE TEREN 

EXTRAVILAN DE CÃTRE PREEMPTOR LEGEA 17/2014 
 

RANG I: 
coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea 
inclusiv 
 
PERSOANE FIZICE 

- o fotocopie a BI/CI/pașaportului persoanei fizice, iar în caz de reprezentare se 
prezintă şi procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de 
către funcționarii primăriei; 

- în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune, precum și o fotocopie a 
BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică; 

- o fotocopie a documentelor justificative care atestă calitatea de preemptor şi 
încadrarea în una dintre categoriile: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, 
rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv; 

- acte de proprietate; 
- acte de stare civilă; 
- alte documente doveditoare, după caz. 

 
PERSOANE JURIDICE 
- o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza 
căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanei juridice; 
- în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegaţia, hotărârea adunării 
generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei 
asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a 
împuternicitului persoană fizică; 
- alte documente doveditoare, după caz. 
 
RANG II: 
Arendașii terenul care se vinde 
 
PERSOANE FIZICE 

- o fotocopie a BI/CI/pașaportului persoanei fizice, iar în caz de reprezentare se 
prezintă şi procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de 
către funcționarii primăriei; 

- în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune, precum și o fotocopie a 
BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică; 

- în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru 
conformitate de către funcţionarii primăriei, , precum şi o fotocopie a BI/CI al/a 
împuternicitului persoană fizică sau o fotocopie a paşaportului pentru 
împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; 



- adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor din care să 
rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei; 

- documente justificative pentru atestarea proprietăţii asupra investiţiilor agricole 
pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private; 
înregistrarea activelor în proprietatea preemptorului situate pe terenurile ce fac 
obiectul vânzării; 

- contract de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către 
funcţionarii primăriei, încheiat şi înregistrat cu cel puţin un an înainte de data 
afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate; 

- alte documente doveditoare, după caz. 
 
PERSOANE JURIDICE 

- o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în 
baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanei juridice; 

- în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegaţia, hotărârea 
adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului 
formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a 
BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică; 

- alte documente doveditoare, după caz. 
- adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor din care să 

rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței; 
- hotararea adunării generale a asociaților , decizia asociatului unic, decizia 

reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte 
acordul cu privire la cumpărarea terenului pe care se află investițiile agricole 
pentru culturile de pomi, vița-de-vie, hamei, irigații exclusiv private. 

- documente justificative pentru atestarea proprietăţii asupra investiţiilor agricole 
pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private; 
înregistrarea activelor în proprietatea preemptorului situate pe terenurile ce fac 
obiectul vânzării; 

- contract de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către 
funcţionarii primăriei, încheiat şi înregistrat cu cel puţin un an înainte de data 
afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate; 

- în cazul arendaşilor persoane juridice, hotărârea adunării generale a asociaţilor, 
decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în 
original, din care să rezulte exercitarea controlului societăţii care are calitatea de 
preemptor arendaş, cu indicarea persoanelor desemnate, însoţită de dovada 
sediului social/secundar situat pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de 5 
ani anterior înregistrării ofertei de vânzare; 

 
 
 
 
 
 



RANG III: 
Proprietarii/Arendașii terenurilor vecine  
PERSOANE FIZICE 

- o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/paşaport, iar în caz de reprezentare se 
prezintă şi procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de 
către funcţionarii primăriei; 

- adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor din care să 
rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional; 

- fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a 
actului de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face obiectul ofertei de 
vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, 
sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de 
moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt 
document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate); 

- o fotocopie a extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 
30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei 
de vânzare, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul 
învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; 

- contractul de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către 
funcţionarii primăriei, încheiat şi înregistrat cu cel puţin un an înainte de data 
afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate; 

- alte documente doveditoare, după caz. 
 
PERSOANE JURIDICE 
- o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza 
căruia îşi desfăşoară activitatea; 
- în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegaţia, hotărârea adunării 
generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei 
asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a 
împuternicitului persoană fizică; 
- o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a actului 
de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare 
(după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă 
definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de 
schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care 
atestă dobândirea dreptului de proprietate); 
- o fotocopie a extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de 
zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, 
însoţită de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul învecinat este înscris 
în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; 
- hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia 
reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu 
privire la cumpărarea terenului ce face obiectul vânzării; 



- contractul de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către funcţionarii 
primăriei, încheiat şi înregistrat cu cel puţin un an înainte de data afişării ofertei de 
vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate; 
- hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia 
reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea 
controlului societăţii care are calitatea de preemptor arendaş, cu indicarea persoanelor 
desemnate, însoţită de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul naţional 
stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare; 
- adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor din care să rezulte 
data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional, în cazul asociaţilor 
persoane fizice din structura acţionariatului persoanei juridice care are calitatea de 
preemptor arendaş; 
- alte documente doveditoare, după caz. 
 
RANG IV: 
Tineri fermieri 
PERSOANE FIZICE 
 

- o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/paşaport, iar în caz de reprezentare în 
caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate 
de către funcţionarii primăriei, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a 
împuternicitului persoană fizică;; 
- adeverință emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor din care să 
rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul național; 
- o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a 
diplomei de studii de profil (diplome, certificate, adeverinţe de studii în domeniul 
agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie 
economică în agricultură şi dezvoltare rurală, diplome de absolvire studii postliceale 
şi liceale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agricolă, 
mecanică agricolă, diplomă de absolvire a şcolii profesionale sau diplomă/certificat 
de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competenţe emis de un 
centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi 
decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea 
Naţională pentru Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis 
de Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, ce conferă un nivel minim de 
calificare în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică 
agricolă); 
- o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a 
actului prin care se face dovada înregistrării la primărie a fermei/exploataţiei 
agricole; 
- alte documente doveditoare, după caz. 

 
 
 
 



PERSOANE JURIDICE 
- delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, 
decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o 
fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică; 
- adeverință emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor din care să 
rezulte data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul național; 
- o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a 
diplomei de studii de profil (diplome, certificate, adeverinţe de studii în domeniul 
agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie 
economică în agricultură şi dezvoltare rurală, diplome de absolvire studii postliceale 
şi liceale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agricolă, 
mecanică agricolă, diplomă de absolvire a şcolii profesionale sau diplomă/certificat 
de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competenţe emis de un 
centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi 
decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea 
Naţională pentru Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis 
de Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, ce conferă un nivel minim de 
calificare în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică 
agricolă); 
- o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în 
baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi certificatul de înregistrare a persoanei fizice 
autorizate; 
- alte documente doveditoare, după caz. 

 
RANG VI: 
Persoane fizice cu domiciliul/reședința în Comuna Săcele sau în comunele vecine 
 
- o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/paşaport, iar în caz de reprezentare se 
prezintă şi procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către 
funcţionarii primăriei; 
 - adeverinţă emisă de serviciul/direcţia de evidenţă a persoanelor din care să rezulte 
data înregistrării domiciliului/reşedinţei pe teritoriul naţional; 
  - fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a diplomei 
de studii de profil (diplome, certificate, adeverinţe de studii în domeniul agricol, 
agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în 
agricultură şi dezvoltare rurală, diplome de absolvire studii postliceale şi liceale în 
domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agricolă, mecanică agricolă, 
diplomă de absolvire a şcolii profesionale sau diplomă/certificat de calificare ce atestă 
formarea profesională/certificat de competenţe emis de un centru de evaluare şi 
certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, care 
trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, sau 
certificat de absolvire a cursului de calificare emis de Agenţia Naţională de 
Consultanţă Agricolă, ce conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, 
agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă) 


