ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TARGU FRUMOS

HOTĂRÂREA NR. 09 DIN 31.01.2019
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. 27582/18.01.2019;
- Proiectul de hotărâre nr. 27583/18.01.2019;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 27584/18.01.2019;
- Raportul de specialitate privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol al Orașului Târgu Frumos pentru anul 2018 și stabilirea măsurilor de eficientizare
a acestei activități nr. 27473/17.01.2019;
- 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. 28468/31.01.2019;
- Avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecţia
mediului, turism şi agricultură din cadrul Consiliului Local al oraşului Târgu Frumos
înregistrat cu nr. 28499/31.01.2019;
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;
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- 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;
- 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 nr. 215/2001,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol, astfel cum
rezultă din Raportul nr. 27473/17.01.2019.
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 3 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, prezentat în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.7. – Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre:
- Instituției Prefectului Județului Iași;
- Primarului Orașului Târgu Frumos;
- Biroului cadastru, agricol și protecția mediului,
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,

Viceprimar,

Secretar,

ION ALEXA – ANGHELUȘ

Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 31.01.2019, 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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ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR. 09/31.01.2019
PROGRAM DE MĂSURI
pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol

Nr.
crt.

1

2

3

Termen de
îndeplinire

Denumirea activităţii
Se va efectua afişajul şi înştiinţarea
populaţiei cu privire la procedura şi
termenele de înregistrare în registrele
agricole şi în acelaşi timp se va continua
verificarea în teren a corectitudinii
înscrierii datelor pe baza declaraţiei dată
de capii gospodăriilor şi de către
reprezentanţii legali ai unităţilor cu
personalitate juridică.
Ori de câte ori intervin modificări în
registrul agricol referitoare la terenuri, la
categoria de folosinţă a acestora, la
clădiri, la mijloace de transport sau la
orice alte bunuri deţinute în proprietate ori
în folosinţă după caz de natură să conducă
la modificarea oricăror impozite şi taxe
locale prevăzute de Codul Fiscal,
funcţionarii publici cu atribuţii privind
completare şi ţinerea la zi a datelor din
registrul agricol au obligaţia de a
comunica aceste modificări funcţionarilor
publici din compartimentele de resort al
aparatului de specialitate al Primarului în
termen de trei zile lucrătoare de la data
modificării.
Datele instrumentate la nivelul oricăror
compartimente de resort din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului şi
care fac obiectul înscrierii în registrul
agricol se comunică compartimentului de
resort cu atribuţii în acest sens în termen
de trei zile lucrătoare de la data
înregistrării lor prin grija conducătorului
compartimentului respectiv.
Secretarul localităţii sau alte persoane din
Aparatul de specialitate al Primarului
anume desemnate de acesta, verifică
concordanţa dintre cele două forme de
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permanent

permanent

permanent

Persoane
responsabile

Chele Vasile
Ciorba Valentin
Nechita Andreea
Adelina

Chele Vasile
Ciorba Valentin
Nechita Andreea
Adelina

Secretar
Spulber Felicia
Elena

registru agricol, în format electronic şi pe
suport de hârtie
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Orice modificare în registrul agricol se va
face numai cu acordul scris al secretarului
localitatii
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Vor fi aplicate sancţiunile prevăzute de
lege în cazurile în care cu ocazia
verificărilor efectuate de către funcţionarii
publici cu atribuţii în completarea
registrului agricol se constată declararea
de date neconforme cu realitatea,
nedeclararea la termenele stabilite şi în
forma solicitată a datelor care fac obiectul
registrului agricol.

Președinte de ședință,

permanent

Chele Vasile
Ciorba Valentin
Nechita Andreea
Adelina

permanent

Primar
Vatamanu Ionel
si/sau persoanele
imputernicite de
acesta

Avizează pentru legalitate,

Viceprimar,

Secretar,

ION ALEXA – ANGHELUȘ

Spulber Felicia – Elena
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