ROMĂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

H OT ĂR Â R E
privind aprobarea formularului tipizat al invitației
în vederea înscrierii în registrul agricol

Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședință ordinară în data 31
ianuarie 2018
având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 6001/19.12.2017 inițiat de primarul comunei și avizat de
Comisia de specialitate din cadrul Consiliului local cu avizul nr. 321/23.01.2018
- Expunerea de motive a primarului comunei
- Raportul de specialitate nr. 285/25.01.2018 elaborat în cadrul aparatului de
specialitate al primarului
- Prevederile art. 2 alin (8) lit. e) art.7 alin. (1) lit. e) și alin. 6 din Ordinul nr. 289
din 17 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a
registrului agricol pentru perioada 2015-2019, emitent - Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
- Prevederile art. 8 alin. (1) din OUG 28/2008 privind registrul agricol
- Prevederile art. 36 alin. 2 lit. a) și d) si art.117 lit. a din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
luând act de procesul verbal nr. 431/31.01.2018 privind lucrările ședinței
Consiliului Local din data de 31.01.2018
în temeiul art. 45 alin. (1) , din legea 215/2001privind administrația publică locală,
cu modificările și completările ulterioare,
HOT ĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă formularul tipizat al invitației ce se va transmite persoanelor
care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol,
conform anexei 1 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei
Ileana judeţul Călăraşi, prin grija secretarul comunei şi a personalului de specialitate din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana judeţul Călăraşi.
Art. 3. Secretarul comunei Ileana va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și
persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Dumitru POPA

Contrasemnează,
secretar, Cristina- Florentina TOMA

Nr. 6
Adoptată la Ileana
Astăzi 31.01.2018

Voturi pentru 11
voturi contra
-prezenți 11 din total 13

Anexa la HCL 6/31.01.2018
-

PRIMĂRIA

model -

COMUNEI

ILEANA

Comuna Ileana, judetul Călăraşi, tel./fax 0242/646045, tel. 0242646048 cod postal 917130,
e-mail primariaileana@gmail.com.; cod fiscal 3796950

Nr. ______/_________________

INVITAȚIE

Către,
DOAMNA/DOMNUL_________________________________

În
conformitate
cu
prevederile
art.
7
din
Ordinul
nr.
289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017(2018) emis de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale precum și art. 8 din OUG 28/2008 privind registrul agricol,
înscrierea în registrul agricol în ceea ce privește componența gospodăriei
precum și clădirile şi terenurile se poate face numai pe bază de documente
anexate la declaraţia făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa
acestuia, a unui membru major al gospodăriei.
Drept pentru care, prin prezenta sunteti invitat(a) la sediul Primariei Comunei
Ileana in vederea efectuării declarației privind înscrierea datelor in registrul agricol
pentru anul _________ în data de _________________ în intervalul orar
______________________, la compartiment registru – agricol, agent agricol
_________________.
Va rugam sa detineți la dumneavoastră următoarele documente:
- Acte de identitate pentru toți membrii gospodăriei
- actele de proprietate: titlul de proprietate, contract de vânzare
cumpărare, certificat moștenitor, act de donație, etc… pentru bunurile
deținute în proprietate pentru fiecare dintre membrii gospodăriei
Totodata vă aducem la cunostință că în conformitate cu prevederile art. 20 alin.2
din Ordonanta nr. 28/2008 a Guvernului Romaniei privind registrul agricol, cu
modificarile si completarile ulterioare, nedeclararea la termenele stabilite si în forma
solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol, constitutie contravenție și se
sanctionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

Primar,
Corneliu ALEXANDRU

Secretar,
Cristina-Florentina TOMA

Agent agricol,
_________________________

