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JUDETUL VRANCEA
COMUNA DUMITRESTI
CONSIIIUI LOCAL DUMITRESTI

HoTARAREA NT.17
din 30.03.2016

Privind: adoptarea unor misuri pentru eficientizarea activitdlii de inscriere gi linere la zi a
evidenlelor ce fac obiectul registrului agricol la nivelul comunei Dumitresti, judegul Vrancea

Consiliul local al comunei Dumitresti, judelul Vrancea, intrunit in gedinla ordinard
din data de 30.03.2016;
- av6nd in vedere expunerea de motive la proiectul de hotd16re iniliat de cdtre primarul

comunei Dumitregti;
- vdz6nd raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Dumitrepti, judelul Vrancea, inregistrat sub nr.1787 / 2Ot6;
- luAnd act de avizulfavorabil alcomisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
Potrivit prevederilor:
- art' 6, art.8 5i art.9 din Ordonanla Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobatd
cu modificdri picompletiri prin Legea nr.98/2OO9;
- Hotd16rii Guvernului nr.278/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2OL5-2O19;
- art' 8 alin' (4) din Ordinul comun al Ministrului Agriculturii pi Dezvoltirii Rurale, al Ministrului
Dezvoltdrii Regionale ti Administraliei Publice, al Ministrului Finanlelor publice 5i al
Pregedintelui Institutului Nalional de Statistici nr. 734/480/IOO3/3727/2015 privind aprobarea
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2OL5-2OIg;

in temeiul dispoziliilor art. 36 alin. (1) , alin. (2) lit. d) , alin. (6) lit. a) pct. 19, precum pi ale
art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea ff.215/2OO1 privind administralia publicd localS, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare:

uorAnAgrr:

Art.l. Adoptarea unor mdsuri pentru eficientizarea activitSlii de inscriere $ilinere
la zi a evidenlelor ce fac obiectul registrului agricol la nivelul comunei Dumitresti, judelul
Vrancea, dupd cum urmeazd :

a) pentru satisfacerea unor solicitdri ale cetdlenilor, cum ar fi: eliberarea documentelor
doveditoare privind proprietatea asupra animalelor gi pisirilor, in vederea vdnzSrii in t6rguri gi

oboare, privind calitatea de producdtor agricol, in vederea vAnzdrii produselor la piald, privind
starea materiald pentru situa{ii de proteclie socialS, pentru oblinerea unor drepturi materiale
Si/sau bdnegti gi altele, vor fi operate la zi toate modificdrile intervenite in cuprinsul rolului
agricol (contracte vdnzare-cumpdrare, arendS, certificate de mo'tenitor, atestat de producator
etc.), responsabili fiind doamna Strambei Aurelia - referent si doamna Glogojan Nastasia -

refe re nt;



b) intrd in sarcina secretarul localitSlii coordonarea, verificarea gi responsabilitatea asupramodului de completare 5i !inere la zi a registrului agricol, atAt pe suport de h6rtie, c6t Siinformat electronic, iar orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cuacordul scris al acestuia ;
c) ori de c6te ori intervin modificdriin registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria

de folosinld a acestora, la clSdiri, la mijloacele de transport sau la orice alte ounrri
detinute in proprietate ori in folosin!d, dupi caz, de naturd sd conducd la modificarea
oricdror impozite 5i taxe locale prevdzute de Legea nr.2z7/2oL5 , privind codul fiscal,
cu modificdrile 5i completdrile ulterioare, doamna strimbei Aurelia are obliga!ia de a
comunica sub semndturd aceste modificdri compartimentului de impozite pi taxe localedin cadrul aparatul de specialitate al primarului, in termen de g zile lucrdtoare de la
data modificdrii.

d) datele instrumentate la nivelul oricdror compartimente de resort din aparatul de
specialitate al primarului 5i care fac obiectul inscrierii in registrul agricol se comunicd
compartimentului de resort cu atribu!iiin acest sens, in termen de 3 zile lucrdtoare de la
data inregistrdrii lor, prin grija funclionarului public care opereazd aceste date.e) operationalizarea programului informatic pentru registrul agricol realizat in cadrul
proiectului " lmplementarea de solutii informatice integrate - Registrul Agricol - la
nivelul judetului Vrancea, zona Centru,,.

Art.2. Secretarulcomuneiva face publice prin afipaj la sediul primdriei comunei
Jitia, perioadele in care persoanele fizice gi juridice au obligalia sd declare datele pentru
inscrierea in registrul agricol, precum pi termenele pentru declararea modificdrilor intervenite
in cadrul exploataliei, astfel :

a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodiriei, terenul aflatin proprietate 5i cel pe care il utilizeaz5, clSdirile cu destinalia de locuinli,
constructiile - anexe 5i mijloacele de transport cu tracliune animald 5i mecanicd,
ma5inile, utilajele 5i instala!iile pentru agriculturi 5i silviculturd, efectivele de
animale existente la persoanele fizice/juridice la inceputul fiecdrui an, precum gi
modificdrile intervenite?n cursul anului precedentin efectivele de animale pe care le
detin, ca urmare a vdnzirii- cumpdrdrii, a produgilor ob1inu1i, a morlii sau sacrificdrii
animalelor ori a altor intrdri - iegiri;

b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul de folosin!5 a terenului, suprafelele
cultivate.
terenurile necultivate, ogoarele, numdrul pomilor in anul agricol respectiv ;c) in termen de 30 de zile de la aparitia modificdrii.

Art.3. Prevederile prezentei hoti16ri vor fi aduse la cunogtinla primarului, iar
secretarul comunei va lua masuri de comunicare persoanelor pi instituliilor interesate,
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Contrasem neazd,,

:
Secretar comund, Petrgiitr ;Mindica
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MihSlcica Sdndel


