
ROMANIA-JUDETUL CALARASI 
U.A.T. – COMUNA MODELU 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea modalitatii de invitare la Primetrie a persoanelar care au obligatia set efectueze 

declarapi penfru inscrierea datelor in registrul agricol pentru perioada 2015-2019 

Consiliul local at comunei e intrunit in sedinta ordinara de lucru 
din data de 30.01.2017 

AVAND IN VEDERE: 

+ Referat de aprobare al a primarului comunei Modelu nr10817/12.12.2016: 
+ Raportul compartimentului de specialitate , nr487/20.01.2017 
+ Prevederile Art. 6, art. 8 si art. 9 din Ordonanta Guvemului nr. 28/2008 privind registrul 

agricol, aprobatA cu modificari i completAri prin Legea nr. 98/2009; 
+ Hotararii Guvemului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; 
+ Prevederile art 7 alin.(6) raportat la alin.(1) lit. e) din Ordinul comun al Ministrului 

Agriculturii i Dezvoltarii Rurale. al Ministrului Dezvoltarii Regionale i Administratiei 
Publice, al 	Ministrului Finantelor Publice si al Presedintelui Institutului National de 
Statistica nr. 734/480/1.003/3.727/2015 privind aprobarea Norrnelor tehnice de completare a 
registrului agricol pentru perioada 2015-2019; 

+ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica : 
+ Prevederile art. 36 alin. (1) alin.(2) lit d) si alin.(6) lit, a) pct. 19 din Legea nr. 215/2001 

Legea administratiei publice locale. republicata. cu  modificarile si completarile ulterioare 
In temeiul art. 45 alin 1 si art. 115 al 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 Legea administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

HOTARASTE 

Art.].- (1) Se aprobil invitarea la Printorie a persoanelor care au obligatia sit efectueze 
decluralii , ca modalitate de inscriere a datelor in registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019. 

(2) Invitarea ía Prindirie a persoanelor care au obligalia sa efectueze declaralii 
cu privire la datele ce se inscriu in registrul agricol se face prin comunicarea invitatiei previizuta 
In anexa care face pane integrantil din prezenta hotlirare. 

Art.2 Primarul comunei si compartimentul registru agricol -cadastru rasp und de 
ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

Secretarul comuttei Modelu va comunica prezenta celor intersati. 

NR 2 
Adoptata la Modelu 

Astazi 30.01.2017 

Nr. Consilieri 17 
Prezenti 	 
Voturi pentru  k 

Voturi contra — 
Abtineri 

Presedinte sedinta 	Contrasemneaza Secretor ,--  - - ,717  Pant Stefary  c--;AN/A--F":"\\  Neicu  Nicu  7 	_. 
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ROMANIA-TUDETUL CALARAST 
L.A.T. -COMUNA 

Nr. 	din 

Donnnului/doamnei, 	  
strada 	 . nr. 

In conformitate Cu legislatia specifica se organizeaza intocmirea i inerea la zi a 
datelor ce fac obiectul Registrului agricol. pentru perioada 2015-2019. 

Aceasta activitate se realizeaza de autoritatile administratiei publice locale si are drept 
scop asigurarea unei evidente unitare cu privire la starea i dezvoltarea agriculturii si buna 
utilizare a resurselor locale. 

Inscrierea datelor in Registrul agricol se face pe baza declaratiilor date sub 
semnatura proprie a capului de gospodarie sau. In ipsa acestuia, a unui membru major al 
gospodariei. 

Fata de acestea va invitam in ziva de   , sa va prezentati la 
sediui Primariei, situat pe strada   compartiment registru agricol , 
pentru depunerea declaratiei cu privire la datele ce se inscriu in Registrul agricol. 

Inscrierea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului 
dreptului de proprietate asupra acestora. precum i schimbarea categorlei de folosinta se pot 
face numai pe baza de documente anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie. 

F'entru efectuarea unei declaratii complete care sã contina datele conform 
formularului Registrului agricol, va rugam sa aveti asupra dumneavoastra documente si sa 
fiti in masura a furniza date, dupa caz, privind: 

- cartea de identitate/buletinul de identitate, sau certificatele de stare civila, dupa 
caz, pentru tcate persoanele ce compun gospodaria; 

- documents i informatii privind terenurile detinute in proprietate. in comuna 
Vilcelele, precum si alte localitati, identificate pe parcele. tarlale, intravilan, extravilan, numar 
cadastral, numar carte funciara, vecinatati , categoria de folosinta, nr. bloc fizic §i titularul 
dreptului de proprietate; 

- informatii privind: suprafata arabila cultivata pe raza localitatii(din terenul 
proprietate, arendat, cote-parti, etc); 

- numarul de pomi fructiferi — in livezi i razleti - pe specii si soiuri; 
- documente si/sau informatii privind animalele domestice detinute la inceputul 

anului.pe  specii, grupe de varsta si sex: 
- documente si/sau informatii privind constructii le detinute pe raza 

!ocalitatii(suprafata, materialele din care sunt construiti peretii, anul daril in folosinta): 
- lpformatii privind productia vegetala i animala obtinuta. 

In cazul in care nu exista documente, inregistrarea in registrui agricol a datelor 
privind cladirile i terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, 
precum i schimbarea categoriei de foiosinta se pot face pe baza declaratiei date sub 
semnatura proprie de capul dospodariei  sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al 
gospodariei, sub sanctiunea nu:itatii. Aceste declaratii pot fi date, potrivit optiunii 
persoanei fizice obligate sa declare in registrul agricol, dupa cum urmeaza: 

- a) in fata secretarului comunei; 
- b) In fata notarului public: 

c) la mislunile diplomatice 	oficiile consulare ale Romaniei. 



Termenele la care se efectueaza declararea i Inscrierea anuaia a datelor in Registrui 
agricol 2015 —2019 . sunt urmatoarele: 

a) 5 ianuarie - 1 martie,  pentru datele anuale privind rnembrii gospodariei. terenul 
aflat in proprietate i cel pe care II utilizeaza, cladirile cu destinatia de locuinta, constructiile-
anexe i mijloacele de transport Cu tractiune animala i mecanica, mainile, utilajele 
instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente persoanele 
fizice/juridice la inceputul fiecarui an, precum 	i modificarile intervenite in cursul anului 
precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a 
produsilor obtinuti, a moqii sau sacrificarii animalelor oh a altor 

b) 1 - 31 mai,  pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele 
cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numarul pomilor in anul agricol respectiv. 

Persoanele fizice si jurid ice au obligatia sá declare date pentru a fi inscrise in registrui 
agricol si in afara acestor intervale de timp, oh in cazul in care au intervenit modificari In 
proprietate, in termen de 30 de zile de la a i•ari la modificarii. 

Se completeaza la inceputul fiecarui semestru. pentru semestrul anterior, cu date 
privind efectiveie de animale affate in proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul in localitate 
si/sau in proprietatea persoanelor juridice care au activitate pe raza ocatãii. i pentru 
persoanele fizice cu domiciliul in alte localitati, care detin animale pe raza localitatii: perioada  
de completare este 5-20 din luna imediat urmatoare semestrului ce s-a incheiat.  

Persoana de contact este : 	IVANCIU ADRIAN 

Va informam ca" declararea de date nesincere, refuzul de declarare, precum 
nedeclararea la termenele stabilite a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, daca 
faptele nu sunt savarsite in astfei de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate 
infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda potrivit reglementarilor 
in vigoare. 

Prezenta constituie un mod de aducere la cunostinta publica a dispozitiilor legale 
privind Registrul agricol, obligatie care revine autoritatilor administratiei publice locale si pe care 
o consideram onorata . 

Nutrind convingerea ea cele prezentate v-au edificat asupra problematicii privind 
Registrul agricol. va asteptam cu interes pentru realizarea acestui raport de autoritate, 
cooperare si prestatie intre administratia publica locala si persoanele obligate sã 
declarare in registrul agricol. 

PRIMARUL COMUNEI, SEC RETARUL COMUNEI, CONSILIER PRMCIPAL, 
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