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PROIECT DE
HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea acțiunii de
înscriere a datelor în Registrul Agricol

Consiliul local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru ,
Văzând informarea privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al Comunei Măureni
pentru perioada 2010 – 2014 și 2015-2019 în semestrul I al anului 2015 şi propunerea luării de măsuri
pentru eficientizarea acestei activităţi,
Având în vedere prevederile OG nr. 28/2008 privind registrul agricol,
Având în vedere prevederile Ordinului comun nr. 95/153/1998/3241 din 2010 pentru aprobarea
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 - 2014 ,
Având în vedere HG. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019 și faptul că
termenele de declarare la registrul agricol au fost demult depășite,
Văzând necesitatea adoptării unor măsuri pentru eficientizarea acțiunii de colectare a datelor de la
gospodării / firme / etc., astfel ca la momentul aprobării normelor tehnice de aplicare a HG 218/2015 să
se poată trece urgent la completarea registrelor agricole pe suport de hârtie,
Văzând avizele comisiilor de specialitate ,
În temeiul art. 45 alin. (1) coroborate cu art. 115 alin (1) lit. b) din Legea 215/ 2001 republicată, cu
modificările ulterioare privind administraţia publică locală,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Consiliul Local al comunei Măureni ia act de informarea privind stadiul de înscriere a
datelor în Registrul Agricol al Comunei Măureni pentru perioada 2010 – 2014 în semestrul I al anului
2015 şi propunerea luării de măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi pentru perioada 2015-2019.
Art.2. Pentru eficientizarea acțiunii de colectare a datelor și de înscriere a acestora în registrele
agricole nou înființate 2015-2019, în condițiile apariției normelor tehnice, se stabilesc următoarele
măsuri:
a. Se aprobă formularul de declarație în baza căreia se va face înscrierea în registrul agricol
a datelor necesare completării acestuia, conform anexei nr.1.
b. Se aprobă distribuirea către toate gospodăriile din comună a formularului de declarație în
baza căreia se va face înregistrarea în registrul agricol ;
Termen: 15.08.2015
Raspunde: Ichim Florin, Chichere Ion si Hiticaș Gheorghe
c. Se aprobă distribuirea către toate firmele din comună a formularului de declarație în baza
căreia se va face înregistrarea în registrul agricol, acolo unde este cazul;
Termen: 15.08.2015
Raspunde: Ichim Florin, Chichere Ion si Hiticaș Gheorghe
d. Se aprobă transmiterea prin poștă către toți străinași , PF și PJ, a formularului de
declarație în baza căreia se va face înregistrarea în registrul agricol;
Termen: 15.08.2015
Raspunde: Chereji Sorina

e. Se aprobă distribuirea/transmiterea prin poștă către toate persoanele fizice si juridice a
invitației de a se prezenta la sediul primăriei cu declarația și cu documentele justificative
din care să rezulte dreptul de proprietate sau un alt drept real prevăzute de lege.
Termen: 15.08.2015
Raspunde: Chereji Sorina
f. Până la apariția normelor tehnice de completare, registrele agricole pentru perioada 20152019 vor fi numerotate, parafate, sigilate, vor fi deschise pozițiile in registrele agricole.
Termen: 30.08.2015
Raspunde: Ilie Silvia-Dorina, responsabil Registru Agricol.
Art.3.(1) Distribuirea declarației la gospodăriile și persoanele juridice din comună se va face de
către angajații din aparatul de specialitate al primarului și cei ai serviciilor din subordinea consiliului
local.
(2) În situația în care declarațiile însoțite de documentele justificative prevăzute de lege nu
vor fi depuse de cei în cauză la registratura în termenul stabilit prin invitație, vor fi aplicate dispozițiile
art. 20 din OG nr. 28/2008 privind registrul agricol.
Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică conform art. 49 şi art. 117 din Legea nr.
215 / 2001 a administraţiei publice locale, la :
-

Primarul comunei Măureni,
Instituţia Prefectului jud. Caraş-Severin ,
Viceprimarului comunei Maureni,
Compartimentul impozite, taxe și agricol,

Initiator ,
Traian Pușcaș, primar
Avizat,
Secretarul comunei ,
Gheorghe ILIE

