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REGISTRUL DE EVIDENTA 
Nr.3293 din 26.04.2022 

PROCES-VERBAL DE AFI~ARE 

in temeiul cu art. 3 lit. nm" din Ordinul MADR m. 719/2014 privind aprobarea Norm< 
metodologice pentru aplicarea Titlului I din Legea nr. 17/2014, 

Se afi~eaza azi, 26.04.2022, la sediul primariei comunei Lechinfa ~i pe site-ul acest, 
Procesul -verbal nr. 3292/27.04.2022 de constatare a derularii etapei procedurale priv 
exercitarca dreptului de preemtiune referitor la: 

Oferta de vanzare nr. 4/16.02.2022 depusa de Jucan Maria,domiciliata 1n localit~ 
~udetul Bistrita-Nasaud,identificata cu CI,seria C 
eliberat de SPCLEP Bistrita ~i Jucan Ciprian,domiciliat m localib 
judetul Bistrita-Nasaud,identificat cu CJ,seria _JJr. .____ C 
eliberat de SPCLEP Bistrita,telefon 

Pentru terenul situat m extravilanul localitatii Lechinta, in suprafata de 7.275 mp, 
cadastral 42462, ru·. caite funciara 42462 categorie de folosinta arabil, la pretul de 10.(CoO 
(zecemiilei). 

Avand in vedere ca la Oferta nr. 4/16.02.2022 descrisa mai sus, care a fost afi~ata ata 
sediul Primariei comunei Lechinta, cat ~i pe site-ul acesteia, cu Procesul-verbal nr. 1318/17.02.2( 
nu au fost inregistrate oferte de cumparare de nici unul din categoriile de preemtori cuprin~ 
Lista mtocmita in dosar, se constata ca a fost derulata ~i incheiata pt·ocedura privind exercita 
dreptului de preemfiune pentru cumpararea acestui teren. 

in acest sens facem mentiunea ca incepand din data de, 26.04.2022 timp de 30 
calendaristice, rcspcctiv pana la data de 25.05.2022, se pot depune cerel'i pentru cumpara 
terenului descris mai sus, de catre potentialii cumparatori, cereri ce voa· fi insotite 
documentele justilicative prezentate in Anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal. 

Drept pentru care s-a tncheiat prezentul proces-verbal in 2 exemplare. 

p. SECRETAR GENERAL u.a.t 
BOZE~AN DANELUTA 



Anexli nr. 1 Ia Procesul-verbal nr.3293 /26.04.2022 

Potrivit prevederilor art. 8 a/in. 2 !ii 3 din Ordinul MADR 719/2014: 
Potentialii cumparatori pot depune la primarie un dosar care sa cuprinda documentele doveditoan 
privind 1ndeplinirea conditiilor prevazute la art. 4/\ I alin. (1) ~i (2) din lege, m termenul prevazut Ii 
art. 4/\1 alin. (3) din lege, cu respectarea wmatoarelor conditii cumulative: 

I. pentru persoanele fizice: 
a) sa prezinte dovada domiciliului/re~edintei situat/situate pe teritoriul national stabilit/stabilite p1 

o perioada de 5 ani anterior mregistrarii ofetiei de viinzare a terenurilor agricole situate 1n extravilan; 
b) sa prezinte dovada desfii~urarii activitatilor agricole pe teritoriul national pe o perioada de ce 

putin 5 ani anterior mregistrarii ofetiei de viinzare a terenurilor agricole situate 1n extravilan; 
c) sa prezinte dovada 1nregistrarii la autoritatile fiscale romiine cu minimum 5 ani anterio 

inregistrarii ofertei de viinzare a terenurilor agricole situate in extravilan; 

II. pentru persoanele juridice: 
a) sa prezinte dovada ca sediul social sau secundar este situat pe teritoriul national ~i este stabili 

pe o perioada de 5 ani anterior 1nregistrarii ofe1iei de viinzare a terenurilor agricole situate 11 
extravilan; 

b) sa prezinte dovada desfii~urarii activitatilor agricole pe teritoriul national pe o perioada de ce 
putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de viinzare a terenurilor agricole situate in extravilan; 

c) sa prezinte mscrisuri din care sa reiasa ca din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali minimun 
75% reprezinta venit din activitati agricole; 

d) asociatuVactionarul care detine controlul societatii sa aiba domiciliul situat pe teritoriul nationa 
pe o perioada de eel putin 5 ani anterior mregistrarii ofetiei de viinzare a terenurilor agricole situat, 
1n extravilan; 

e) in cazul 1n care m st1uctura persoanelor juridice controlul este detinut de alte persoane juridice 
asociatiilactionarii trebuie sa faca dovada domiciliului situat pe teritoriul national pe o perioada de '. 
ani anterior 1nregistrarii ofetiei de viinzare a terenurilor agricole situate 1n extravilan. 

(3) Pentru dovedirea conditiilor prevlizute la alin. (1) se depun urmlitoarele documente: 
I. pentru persoanele fizice: 
a) cerere de im·egistrare a ofertei de cumparare a terenului ce face obiectul viinzarii; 
b) o fotocopie a Bl/Cl/pa~apotiului al/a persoanei fizice; 
c) m caz de reprezentare, procura notariala, in fotocopie cetiificata pentru conformitate de catn 

functionarii primariei, precum ~i o fotocopie a Bl/Cl/pa~aportului al/a imputernicitului persoani 
fizica; 

d) adeverinta emisa de serviciul/directia de evidenta a persoanelor, in fotocopie, certificata pentn 
conformitate de catre functionarii primariei, din care sa rezulte data im·egistrari 
domiciliului/re~edintei pe teritoriul national; 

e) adeverinta emisa de primarie care sa ateste desfii~urarea de activitati agricole pe o perioada d1 
eel putin 5 ani anterior im·egistrarii ofe1iei de viinzare, in original; 

f) adeverinta emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala care sa ateste 1m·egistrarea Ii 
autoritatile fiscale romiine cu minimum 5 ani anterior im·egistrarii ofetiei, m original; 

g) alte documente doveditoare, dupa caz; 
II. pentru persoanele juridice: 



a) cerere de Inregistrare a ofertei de cumparare a terenului ce face obiectul vanzarii; 
b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comeqului sau a actului In baza caruia I§ 

desfa§oara activitatea; 
c) in caz de reprezentare a persoanei juridice se depun delegatia, hotararea adunarii generale 1 

asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului f01mei asociative, dupa caz, in original 
precum §i o fotocopie a BI/CI/pa§aportului al/a Imputernicitului persoana fizica; 

d) hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantulu 
formei asociative, dupa caz, in original, din care sa rezulte exercitarea controlului societatii, c1 
indicarea persoanelor desemnate, insotita de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriu 
national stabilit pe o perioada de 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare; 

e) hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantulu 
formei asociative, dupa caz, in original, prin care se aproba cumpararea terenului agricol oferit spn 
vanzare· 

' f) adeverinta emisa de primarie care sa ateste desfa§urarea de activitati agricole pe o perioada d1 
minimum 5 ani anterior inregistrarii ofe1tei de vanzare, In original; 

g) o fotocopie a BI/CI/pa§aportului pentru persoane fizice asociati in strnctura persoanei juridice 
insotita de adeverinta emisa de serviciul/directia de evidenta a persoanelor, in fotocopie, certificati 
pentlu conformitate de catre functionarii primariei, din care sa rezulte data inregistrari 
domiciliului/re§edintei pe teritoriul national; 

h) declaratie pe propria raspundere a persoanei impute1nicite sa reprezinte persoana juridica, 11 
forma autentica, din care sa rezulte ca din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali 75% reprezinti 
venituri din activitati agricole a§a cum sunt definite de art. 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codu 
fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

i) alte documente doveditoare, dupa caz. 

p. SECRET AR GENERAL u.a.t 

Bo1J~an,cP~neluta 




