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Dispoziţia  
Nr.108 din  30.05.2014 

 
Privind desemnarea funcţionarilor care se vor ocupa de aplicarea Legii nr.17/2014 

privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole 
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001privind privatizarea 

societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 

 
 
Având în vedere Ordinul nr.719/2014 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind 

aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr.268/2001privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului  

în temeiul prevederile art. 63, alin1, şi art.115 lit. a din Legea administraţiei  publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,   

 
primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie : 

 
Art.1.-  Se desemnează doamna Loredana - Adina-Mihaela Luciu- secretar comună  şi 
doamna Mariana Aurora Goşa –inspector Compartiment agricol, urbanism şi organizare a 
teritoriului, a se ocupa de aplicarea Legii nr.17/2014  privind unele măsuri de reglementare 
a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 
nr.268/2001privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului. 
 
Art.2.-  Persoanele desemnate la art.1 din prezenta dispoziţie vor îndeplini următoarele 
atribuţii: 
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 proceselor-verbale 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. 

  
 Art.3.- Prezenta dispoziţie  se comunică : 

a) prefectului  judeţului Timiş 
b) primarului comunei Dudeştii Noi 
c) dosar secretar 
d) Compartimentului resurse umane 
e)  persoanelor în cauză 
 
 

 
            PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
                                                                                        Avizează pentru legalitate: 
                                                                                         SECRETARUL COMUNEI, 
                           Alin-Adrian NICA                               Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
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