ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE
PROIECT DE HOTARARE
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019
si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita intrunit in sedinta ordinara din data de
………………………….
Avand in vedere :
-

Referatul de aprobare al domnului primar inregistrat la nr. ………………/…………………………….
Raportul compartimentului registru agricol si fond funciar nr. …………./……………………………..
Examinand:
Raportul de avizare al comisiei pentru agricultura , activitati economico –financiare , juridical si de disciplina nr.
………/…………………………..
Avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat la nr . …………../…………………
In conformitate cu :
Prevederile O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol
Prevederile H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015/2019
Prevederile art.8 ,alin.4 din Ordinul nr.289/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului
agricol pentru perioada 2015-2019

In temeiul art.129 alin.(1) si (14) coroborat cu art.196 alin.(1) , lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ,
HOTARASTE:

ART.1 – Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2019, conform
Anexei nr. 1 , care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2 – Se aproba Programul de masuri pentru eficientizarea datelor inscrise in Registrul Agricol conform anexei nr.
2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.3 – Prezenta hotarare se va adduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Sfantu
Gheorghe si pe site-ul propriu www.sfintugheorghe.ro .
ART.4 – In vederea ducerii la indeplinire , prin grija Secretarului comunei Sfantu Gheorghe , prezenta hotarare va fi
comunicata Institutiei Prefectului judetul Ialomita , Primarului comunei Sfantu Gheorghe si Compartimentului Registru
Agricol si Fond Funciar .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru Madalin
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Anexa nr.2 la HCL nr. …./……………..

PROGRAM DE MASURI
pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul Agricol

1. Inscrierea datelor , completarea , tinerea la zi si centralizarea datelor in registrul agricol in format electronic se
face de catre persoanele desemnate prin dispozitia primarului.
Persoanele desemnate vor respecta prevederile H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 20152019 si Ordonanta de Guvern nr. 28/2008 privind reguistrul agricol.
2. Centralizarea datelor in registrul agricolse realizeaza in conformitate cu Normele tehnice de completare a
registrului agricol pentru perioada 2015-2019 aprobate prin Ordinul 289/2017.
3. Se vor publica pe pagina de internet prevederile legale specific si termenele de inregistrare in registrele agricole
– in termen de 10 zile de la aprobarea programului de masuri pentru eficientizarea datelor in registrul agricol.
4. Se vor public ape pagina de internet formularul tipizat al declaratiei privind inscrierea in registrul agricol si actele
necesare – in termen de 10 zile de la aprobarea programului de masuri pentru eficientizarea inscrierilor datelor
in registrul agricol.
5. Ori de cate ori intervin modificari in registrul agricol referitoare la terenuri , la cladiri , la mijloace de transport
sau la orice alte bunuri detinute in proprietate sau in folosinta , dupa caz, de natura sa conduca la modificarea
oricaror impozite si taxe locale prevazute de Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare , functionarii
publici cu atributii privind completarea , tinerea la zi si cengtralizarea datelor din registrele agricole au obligatia
de a comunica aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de specialitate
al primarului, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii ( compartiment impozite , taxe locale si alte
venituri , compartiment urbanism si amenajarea teritoriului ).
6. Secretarul comunei Sfantu Gheorghe verifica modul de completare , tinere la zi si centralizare a datelor din
registrul agricol in format electronic.
7. Orice modificare in registrul agricolse va face numai cu avizul scris al Secretarului comunei Sfantu Gheorghe.
8. Vor fi aplicate sanctiuni prevazute de lege in cazurile in care, cu ocazia verificarilor de catre functionarii publici
cu atributii in completarea registrului agricol , se constata declararea de date neconforme cu realitatea , refuzul
de declarare , nedeclararea la termenele stabilite si in forma solicitata a datelor care fac obiectul registrului
agricol .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,

CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comune
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In comuna Sfantu Gheorghe , judet Ialomita la data de 30,06,2019 , stadiul inscrierii datelor in
registrul agricol pe support electronic este urmatorul :

1.Gospodarii/exploatatii fara personalitate juridica cu domiciliul in localitate – roluri - 742
- arabil – 738,16 ha
- vie – 13,45 ha
- livada – 0,03 ha
2.Persoane fizice cu domiciliul in alte localitati – roluri - 11
- arabil –26,56 ha
- vie – 0,16 ha
3. Entitati cu personalitate juridica care au activitate pe raza localitatii– roluri - 115
-arabil –159,92 ha
-pasuni- 321,32 ha
- paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera- 0,02 ha
4. Entitati cu personalitate juridica care au activitate in afara localitatii:
- arabil – 372,98
5. Animale domestice :
- bovine – 367 capete
- ovine- 1012 capete
-caprine – 23 capete
-cabaline- 10 capete
-pasari – 1,200,000 capete
- familii de albine- 160 familii

Presedinte de sedinta ,

Contrasemneaza,
Secretar al comunei

