ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA NR. 49 DIN 26.04.2018
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și aprobarea
modului de întocmire și completare a registrului agricol la
nivelul Orașului Târgu Frumos
Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, Județul Iași,
Luând în considerare:
- Expunerea de motive nr. 34023/20.04.2018;
- Proiectul de hotărâre nr. 34024/20.04.2018;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 34025/20.04.2018;
- Raportul de specialitate privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol al Orașului Târgu Frumos pentru anul 2017 și stabilirea măsurilor de eficientizare a a
cestei activități pentru anul 2018 nr. 34014/20.04.2018;
- Avizul favorabil al Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și
protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu
Frumos înregistrat cu nr. 34457/26.04.2018;
- Avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu,
turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos înregistrat sub nr.
34436/26.04.2018;
În baza prevederilor:
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală;
- O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol;
- Legii nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul
agricol;
- Codului civil;
- H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019;
- Ordinului comun al MADR/MIRA/MEF nr. 734/1003/480/3727 din 2015 privind
aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019;
- Legii nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.
28/2008 privind registrul agricol;
- Ordinului nr. 289/2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind modul de completare
a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019;
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- Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada
2015 – 2019;
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 6 lit. a) pct. 19, art. 45 și al art. 115 din Legea
administrației publice locale 215/2001,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol, astfel cum rezultă
din Raportul nr. 34014/20.04.2018.
Art.2. Se aprobă modul de întocmire și completare a registrului agricol la nivelul
Orașului Târgu Frumos, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.
Art.3. Înscrierea și actualizarea datelor în registrul agricol vor fi efectuate cu respectarea
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol.
Art.4. Înscrierea datelor în registrul agricol, atât în format electronic, cât și pe suport
hârtie, va fi făcută corect din punctul de vedere al termenilor utilizați, sub aspect gramatical,
ortografic și de punctuație.
Înscrierea datelor în registrul agricol pe suport hârtie se va face numai cu cerneală/pastă
albastră.
Orice modificare a datelor înscrise se va face exlusiv pe baza acordului prealabil al
secretarului orașului, exprimat în scris prin aprobarea/avizarea referatului întocmit în acest sens
de către persoana responsabilă cu înscrierea datelor în registrul agricol.
Modalitatea de operare a modificărilor datelor înscrise în registrul agricol pe suport
hârtie este următoarea: se taie datele ce necesită modificare cu o singură linie orizontală cu
cerneală/pastă roșie și se înscriu datele corecte de asemenea cu cerneală/pastă roșie, lasându-se
vizibilă înscrierea anterioară.
Art.5. Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la
categoria de folosință a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri
deținute în proprietate ori în folosință, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror
impozite și taxe locale prevăzute de Codul fiscal și/sau de hotărârile adoptate de Consiliul
Local al Orașului Târgu Frumos, funcționarii publici cu atribuții privind completarea și ținerea
la zi a datelor din registrul agricol au obligația de a comunica modificările intervenite Biroului
Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului în termen
de trei zile lucrătoare, în vederea luării în evidență și înregistrării corespunzătoare a
modificărilor de către acest din urmă birou.
Art.6. Se aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a
datelor în registrul agricol.
Art.7. – Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre:
- Instituției Prefectului Județului Iași;
- Primarului Orașului Târgu Frumos;
- compartimentelor interesate din cadrul Primăriei Orașului Târgu Frumos,
2

și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și/sau prin publicare pe pagina de
internet a instituției și/sau prin publicare în presă.

Președinte de ședință,

Avizează pentru legalitate,

Consilier local,

Secretar,

FEODOT NECULAI

Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi,26.04.2018, cu un număr de 17
voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la
ședință din cei 17 consilieri locali în funcție.
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