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HOTARAREA nr.60
privind aprobarea formularului tipizat al invitației ce se va transmite persoanelor care
au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol
Consiliul Local al Comunei Ciortesti, Jud. Iași, întrunit în ședința de astăzi 26 iunie 2019
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) legii 68/1991privind registrul agricol;
b) art. 6, art. 8 și art 9 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008, privind registrul agricol, aprobată
cu modificările și completări prin Legea nr. 98/2009;
c) În temeiul prevederilor Ordinul nr. 289/2017, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
Ordinul nr. 1003/2015 al Ministerului Finanţelor Publice şi art. 45 din Legea nr. 215/2001,
republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
d) art. 36 alin.(2) lit. a) și d) coroborat cu alin. (3) lit. b) și alin.(6) lit. a) punctele 9, 11,12 și pct
19 din Legea admonistrației publice locale nr. 215/2001, repulicată, cu modificările și
completările ulterioarei;
Luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Ciortești, în calitatea sa de iniţiator;
b) referatul Compartimentului Registru-Agricol al Primăriei Comunei Ciortesti;
c) raportul de audit intern;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă formularul tipizat al invitaţiei şi al declaraţiei, ce se vor transmite
persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul
agricol, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează, Compartimentului RegistruAgricol al Primăriei Comunei Ciortesti, prin doamna Onu Veronica, inspector superior și domnul
Danila Silviu Adrian, insprector asistent.
Art.3 Secretarul Comunei Ciortesti va comunica prezenta hotărâre persoanelor și
autorităților interesate.
Ciortesti, 26 iunie 2019
Preşedinte de şedinţă,
Vieru Costache
 ________________________

Contrasemnează,
Secretar,
Pascaru Gina,
 ________________________

Adoptată în şedinţa din data de 26 iunie 2019
Cu un număr de 13 voturi „pentru” si 0 „abtinere” din numărul total de 13 consilieri prezenți
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Anexa nr.1 la HCL Ciortesti nr.60 din 26 iunie 2019

INVITATIE

CATRE
DOAMNA/DOMNUL_________________________________

Prin prezenta sunteti invitat(a) la sediul Primariei Comunei ______________ in vederea efectuarii
declaratiei privind inscrierea datelor in registrul agricol pentru anul _________ in data de
_________________ in intervalul orar ______________________, la compartiment registru –
agricol in cadrul biroului la Dl _____________.
Va rugam sa detineti la dumneavoastra documentele necesare privind titularul dreptului de
proprietate asupra cladirilor si terenurilor.
Totodata va aducem la cunostinta ca in 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 in forma solicitata a datelor care fac
obiectul registrului agricol, constitutie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la
500 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul
persoanelor juridice,
Ciortesti, 26 iunie 2019
Preşedinte de şedinţă,
Vieru Costache
 ________________________
Contrasemnează,
Secretar,
Pascaru Gina,
 ________________________

