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Nr. 2782 din 14.06.2022  

       

    

PROCES- VERBAL 

încheiat azi, 14.06.2022, prin care se constată încheierea etapei procedurale 

privind exercitarea dreptului de preempţiune prevăzută de Legea nr. 17/2014 

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în 

extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor 

ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,  

cu modificările și completările ulterioare   

 

 

 Prezentul proces-verbal a fost încheiat în temeiul art. art.3 lit. l) din Normele 

metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în 

extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce 

deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 

agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului ca urmare a constatării 

activităților și acțiunilor ce s-au desfășurat în vederea înstrăinării unui teren agricol 

situat în extravilanul comunei Boghiș: 

 - în data de 5 aprilie 2022 numitul: BOER IMRE, CNP ……………….., 

domiciliat în loc. Boghiș nr. …………, judeţul Sălaj a depus Oferta de vânzare 

pentru un teren arabil amplasat în extravilanul comunei  Boghiș, în suprafață 

de 0,19 ha, înscris în CF 51595 Boghiș la prețul de 1.900 lei, însoțit de actele 

prevăzute de lege – înregistrat în registrul de evidență al ofertelor de vânzare a 

terenurilor din extravilan sub nr. 1/05.04.2022; 
 - în termenele prevăzute de art. 6, alin. (2) din Lege s-a făcut publicarea 

ofertei de vânzare, s-a comunicat preemtorilor oferta de vânzare nr. 1/05.04.2022, iar 

o copie a dosarului s-a transmis Direcției pentru Agricultură Sălaj și Structurii 

Județene a Agenției Domeniilor Statului; 

 - în termenul prevăzut la art. 7 niciun preemptor nu și-a exercitat dreptul de 

preemțiune motiv pentru care prin prezentul proces-verbal se constată încheiată 

etapa procedurală privind exercitarea dreptului de preempţiune urmând ca până în 
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data de 14 iulie 2022 să fie depuse, de către alți potențiali cumpărători, cereri de 

acceptare a ofertei de cumpărare și documentele doveditoare solicitate de lege.  

 Prezentul proces verbal se afișează la sediul primăriei și pe site-ul comunei 

Boghiș, www.primariaboghis.ro. 

  

SECRETAR GENERAL, 

FARCAȘ MIHAELA-MARIA 
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