
               ROMANIA  

  JUDETUL DAMBOVITA   

CONSILIUL LOCAL  GAESTI  

 

 

PROIECT DE  HOTARARE 

privind  insusirea  analizei  stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe semestrul II al 

anului 2017 si aprobarea planului de masuri pentru  eficientizarea datelor in registrul agricol  

 

 

 

Consiliul Local  Gaesti , judeţul Dambovita , 

Avand in vedere : 

- expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ; 

- raportul nr.1097/22.01.2018, intocmit de d-nul  Pauna Nicolae      ;  

- avizul Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti  ; 

  În conformitate cu : 

- prevederile aet. 7 , alin 6 din Ordinul nr.1003/2015 ,pentru aprobarea Normelor Tehnice  de 

completare a registrului agricol  pentru perioada 2015-2019  ; 

- prevederile art .8, alin .(4) din Ordinul nr.1003/2015 ,pentru aprobarea Normelor Tehnice  de 

completare a registrului agricol  pentru perioada 2015-2019  ; 

- prevederile  Ordonantei  nr.28/2008 privind registrul agricol cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

    În temeiul : 

 - art.36  , alin. 1 ,  lit. (c)  , Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală, republicată 

coroborat cu art   art. 45 aliniatul 1 din acelasi act normativ ;  

 

 

SE  PROPUNE         : 

 

 

ART.1 - Se aproba  insusirea analizei stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe 

semestrul II al anului 2017 , prevazuta in Anexa 1, care face parte integranta  din prezenta 

hotarare .  

ART.2 – Se aproba planul de masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol , 

prevazut in Anexa 2 , care face parte integranta  din prezenta hotarare . 

ART.3 – Se aproba folosirea formularului tipizat al invitatiei , care se regaseste in anexa  nr.3 a 

prezentei hotarari  , care face parte integranta  din prezenta hotarare . 

ART.4- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Serviciul Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului , Registru Agricol din cadrul institutiei .  



ART.5 -  Prezenta hotarare se va comunica : Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita  si 

Serviciului  Urbanism si Amenajarea Teritoriului , Registru Agricol. 

 

 

 

 

INITIATOR   , 

d- nul Primar   , 

Gheorghe Grigore   

 

 

 

 

 

,                                                                           AVIZAT DE  LEGALITATE      

                                                                      SECRETAR  ,  

                                                                             jr. Diaconu  Mitica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    ANEXA 2  

 

 

 

Planul de masuri pentru  eficientizarea datelor in registrul agricol 

 

1- Publicarea pe pagina  de  internet  a institutiei  a  prevederilor  

legale specifice   si a termenelor de  inregistrare  in registrele  

agricole – in termen de 10 zile de  la aprobarea planului de masuri 

pentru  eficientizarea datelor in registrul agricol; 

2- Publicarea  pe pagina  de  internet  a institutiei   a formularului  

tipizat  al declaratiei  privind  inscrierea in registrul agricol  si 

actele necesare  - in termen de 10 zile de  la aprobarea planului de 

masuri pentru  eficientizarea datelor in registrul agricol; 

3- Semestrial  se   va inainta  adresa catre  Camera  Notarilor Publici   

pentru verificarea  dezbaterii  succesiunii  in registrul de evidenta a 

procedurilor succesorale  pentru persoanele decedate  inscrise in  

Registrul Agricol – in termen de  20 de  zile de  la aprobarea 

planului de masuri pentru  eficientizarea datelor in registrul 

agricol; 

4- Semestrial se va inainta adresa  catre Serviciul Public Local 

Comunitar  de Evidenta a Persoanelor  pentru verificarea in 

registrul de decese  a persoanelor decedate  inscrise in Registrul 

Agricol - in termen de  20 de  zile de  la aprobarea planului de 

masuri pentru  eficientizarea datelor in registrul agricol; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Expunere de  motive  

 la  

proiectul  de  hotarare 

privind  insusirea  analizei  stadiului de inscriere a datelor in 

registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 si aprobarea 

planului de masuri pentru  eficientizarea datelor in registrul agricol 

 

 

  Registrul agricol constituie bază de date pentru emiterea documentelor 

doveditoare privind categoria de folosinţă a suprafeţelor de teren şi de 

evidenţă a efectivelor de animale, în vederea solicitării de plăţi în cadrul 

schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri - plăţi directe, ajutoare 

naţionale tranzitorii în domeniul vegetal şi zootehnic, inclusiv în sectorul 

apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piaţă, precum şi alte 

forme de sprijin finanţate din fonduri europene şi din bugetul naţional. 

 Avand in vedere Ordinul nr.1003/2015, pentru aprobarea Normelor 

tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, 

care la art.8, alin.(4) prevede ca “semestrial, in sedinta  consiliului local, 

prin grija primarului, se face analiza stadiului de inscriere a datelor in 

registrul agricol si prin hotarare se stabilesc masuri pentru eficientizarea 

acestei activitati, la nivelul orasului Gaesti s-a procedat la intocmirea 

urmatoarei analize cu privire la stadiul de inscriere a datelor in registrul 

agricol. 

  Totodata  va solicit aprobarea planului de masuri pentru  eficientizarea 

datelor in registrul agricol si a tipizatului prevazut in anexa 3 .  

INITIATOR  ,  

Primar  ,  

Gheorghe Grigore  


