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HOTiRAREA
lYr.14 din 27 ianuarie 2016

privind onaliza stadiului de tnscriere o datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II ul
anului 2015 Si stabilirea mdsurilor pentru eJicientizarea acestei activitdli

Consiliul Local al comunei Doljeqti, judeful Neamf intrunit in qedin{a ordinard din data

de 27.01.2016;

AvAnd in vedere :

- expunerea de motive'a primarului comunei Doljeqti nr. 710 din 25.01.2016;

- raportul de specialitate nr.709 din 25.01 .2016 intocmit de compartimentul registru

agricol, cadastru, fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Doljeqti;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

- prevederile Ordonanlei nr. 28 din 27 august 2008 (*actualizata*) privind registrul

agricol;

- prevederile H.G. nr.2l8l20l5 privind registrul agricol pentru perioada 2015 - 2019;

- programul de misuri propus de compartimentul de specialitate;

- prevederile H.C.L. nr. 39 din 29 iunie 2015 privind analiza stadiului de inscriere a

datelor in registrul agricol pentru perioada 2010 - 2014 si a stabilirii masurilor pentru inscrierea

datelor in registrul agricol pentru perioada 2015 - 2019;

In temeiul art.36, alin.2, lit. a, art.45 - 48 qi art.115, lit. b din Legea administraliei

publice locale rc.21512001, republicatS, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

uoriruIsrn :

Art.1 - Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul

II al anului 2015 in conformitate cu datele din raportul de specialitate al Compartimentului

registru agricol, cadastru, fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Doljegti, care face parte integrantd din prezenta hotdr6re.

Art.2 - Se aprobd Programul de mdsuri pentru eficientizarea activitAfii de inscriere a

datelor in Registrul agricol, conform anexei laprezenta hotdrAre.



ArtS-- Cu ducereala indeplinire aprezentei hot6r6ri se insdrcineazd,Primarul comunei
Doljeqti prin Compartimentul registru agricol, cadastru, fond funciar - funclionarii
atribulii in completarea registrului agricol.

Art.4 -Prezenta hotdrAre se aduce la cunogtinla publicd, respectiv se va
primarului comunei Doljeqti , Instituliei Prefectului - Jude{ul Neam! in vederea
controlului cu privire la legalitate, cdt qi celor nominalizali cu ducerea la indeplinire.

PRE$EDINTE DB $EDINTA, Aviz de legalitate,
Secretar, COJOCARU MIHAELA
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#en1i l5 din totalul de t5 consilieri ce formeazi consitiul rc"fij
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Anexd la H'c'L' nr'14 din 27 iei"u':an'tqls
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eficientizarea activitltii de inscriere a datelor in Registrul agricol

2015-2019
pentru

Persoane resPonsabile

indenlinire
Termen deDenumirea activiti{ii

FARAOANIJ MONICA
MIHAI OTILIA -IONELA

permanentS. t*.te.tua afiqajul 9i inqtiin{area popula{iei

cu privire la procedura qi termenele de

inregistrare in registrele agricole 9i in acelaqi

timp se va continua verificarea in teren a

corectitudinii datelor pe baza declaraliei dati

de cdtre capii gospodariilor 9i de cdtre

reprezentanlii legali ai unitalilor cu

FARAOANU MONICA
MIHAI OTILIA -IONELA

agricol referitoare la terenuri, la categoria de

folosinla a acestora, la clldiri, la mijloace de

transport sau orice alte bunuri definute in

propii"tut. ori in folosinld, dupd caz, de

naturi sd conducd la modificarea oricdror

impozite gi taxe prevdzute de titlul IX din

Legea nr. 22712015 privind Codul fiscal,

funclionarii publici cu atribu{ii privind

completarea, linerea la zi 9i cenrralizarea

dateior din registrule agricole au obligalia de

a comunica aceste modificari funclionarilor

publici din compartimentele de resort din

aparatul de specialitate al primarului, in

termen de 3 zile lucr[toare de la data

modificdrii.
Datele instrumentate la nivelul oricdror

compartimente de resort din cadrul aparatului

de ipecialitate al primarului qi care fac

obiectul inscrierii in registrul agricol se

b.i d. 
"at" 

o.i intervin modificdri in registrul

comunicf, compartimentului de resort cu

atribulii in acest sens, in termen de 3 zile

lucrdtoare de la data inregistrdrii lor, prin

gnja conduc[torului compartimentului

respectiv.
Cu titlu de exemplu, frr[ a se limita la

acestea, sunt compartimentele de resort din

cadrul aparatului de specialitate al primarului

cu atribulii in domeniul:
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a) Administrdrii impozitelor qi taxelor;
b) Amenajdrii teritoriului, urbanismului

gi al autorizdrii lucririlor de
construc!i i:

3. Secretarul localitalii qi auditorul intern
verificd concordan{a dintre cele doud forme
de registru agricol, in format electronic qi pe
suport de hdrtie

semestrial Secretarul comunei Doliegti

4. Orice modificare in registrul agricol se va face
numai cu avizul scris al secretarului comunei.

permanent FARAOANU MONICA
MTHAI OTII IA -Tr)NtrT 

^5. Prin rotalie, o zi pe sdptdmAra, fun"gon.*ii
publici cu atribu{ii in completarea registrului
agricol vor efectua verificari in teren privind
declarati i le inregi strate.

permanent FARAOANU MONICA
MIHAI OTILIA -IONELA

6. Vor fi aplicate sanctiuni prevdzute de lege ln
cazurile in care cu ocazia verificdrilor efectuate
de cdtre funclionarii publici cu atribufii in
completarea registrului agricol se constatd
declararea de date neconforme cu realitatea,
refuzul de declarare, nedeclararea la termenele
stabilite qi in forma solicitatd a datelor care fac
obiectul registrului agricol

permanent Primarul comunei Doliegti


