ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modalităţilor de înscriere a datelor în
registrul agricol pentru perioada 2015-2019
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, întrunit
în şedinţă ordinară, astăzi 10.12.2015
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului,înregistrată cu nr.3817/02.10.2015
În conformitate cu:
- dispoziţiile art.1 din O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol,cu modificările şi completările
ulterioare.
- dispoziţiile art.7 alin.(6) raportat la alin.1 lit.e) din Normele tehnice de completare a
registrului agricol pentru perioada 2015-2019 aprobate prin Ordinul comun
nr.734/480/1003/3727 din 2015 al MADR ,MDRAP,MFP şi INS.
Examinând:
- raportul nr. 3183 din 02.12.2015 al compartimentului registrul agricol
- raportul nr.3175 din 27.11.2015 al comisiei de buget finante a consiliului local
- avizul de legalitate a secretarului comunei nr.3182 din 02.12.2015
În temeiul art.36 alin.9 şi art.45 alin.1 coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publicã localã, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat :

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – În vederea înscrierii datelor în registrul agricol, se aprobă ca pe lângă modalităţile
prevăzute la art.7 alin.1,lit.(a)-(d) din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru
perioada 2015-2019,să se utilizeze şi invitarea la primărie a persoanelor fizice şi juridice care au
obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.
Art.2 – Modelul invitatiei este prevăzut în anexa la prezenta hotarâre.
Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:Compartimentului registrul agricol şi fond
funciar,Instituţiei Prefectului pentru execitarea controlului de legalitate , se va afişa.
Adoptată cu respectarea art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publicã localã, republicată,cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vătăşelu Constantin

Nr.22
Adoptată la comuna Balaciu
Astăzi 10.12.2015

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI BALACIU
Alexandru Viorel Trandafir

Anexa la HCL Balaciu nr. 22 din 10.12.2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA BALACIU
PRIMAR
COMUNA BALACIU, JUD. IALOMIŢA , str. Calea Bucureşti, nr.22 , cod postal 927040,
Tel./Fax: 0243-261244 / 261058, e-mail: primaria@balaciu.ro

INVITATIE
Către,
d-nul/d-na..................................................
În baza HCL Balaciu nr.___ din_______ privind aprobarea modalităţilor de înscriere a
datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019 , prin prezenta va invitam la sediul
Primariei Comunei Balaciu,str.Calea Bucuresti nr.22, in data de_______.între orele _____ ,
având asupra d-voastra documente referitoare la componenta familiala,terenurile detinute ,
animale,utilaje , constructii precum si orice alte documente necesare pentru completarea
datelor în registrul agricol pentru anul _________.
SECRETAR
Alexandru Viorel TRANDAFIR

Compartiment R.Agricol
Consilier superior
Mircea PREOŢESCU

