
ROMANIA
JUDETIIL OT
PRIMARTA ORASTILUI PIATRA OLT

HOTARARE ,

Privind masuri pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru perioada 2015 - 2019

Consiliul local al orasului Piatra Olt judetul Olt
Avand in vedere :

Prevederile aft 7 alin (6) lit ,,e" din Ordinul rv 734 din 2015 cu privire la aprobarea
normelor de completare al Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019

Raporl specialitate nr.21158 din 2015 intocmit de Biroul Urbanism ,Amenajarea ,*

Teritoriului, Cadastru ,Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului oras Piatra OIt
HG nr.21812015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 -2019;
Dispozitia nr 417 din 14.09.2015,cu privire la persoanele nominalizate sa completeze

Registrele Agricole
Raportul Comisiei Juridice ,Administratie publica din cadrul Consiliului Local
Prevederile art 36 alin 2lit ,,a" din legea nr 21512001 ,republicata cu modificarile si

completarile ulterioare
In temeiul art.45 (1) si art.115 alin (1) lit.b din Legea administratiei publice locale

nr.21512001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.1 - Se aproba inscrierea datelor in registrul agricol pentru perioada 2015 -
2019, dupa cum uruneaza:

1) completarea tuturor registrelor agricole, at6t in format pe hArtie c6t qi in format
electronic pentru realizarea concordantei intre cele doua formate si remedierea eventuaielor
deficiente constatate.

Responsabili: - Georgeta Apostol consilier superior - inscrie .completeaza si
centralizeaza date in registrul agricol format pe hartie conform fisei postului si a Dispozitiei nr
417 din 14.09.2015

- Iulian Stoica consilier principal- inscrie .complete aza si
centralizeaza date in registrul agricoi format pe hartie conform fisei postuiui si a Dispozitiei nr i

4ll din 14.09.2015
- Alexandru Stana consilier principal- inscrie .complete aza si

centralizeaza date in registrul agricol format electronic conform fisei postului si a Dispozitiei
w 417 din 14.09.2015

2) Semestrial, in gedin{a consiliului local,se va face anaLiza stadiului de inscriere a datelor
in registru agricol si stadiul de indeplinire a masurilor stabilite.

Responsabil: primarul orasului Piatra Olt
3) S-a asigurat indrumarea metodoiogica a functionarilor publici de executie din cadrul

Compartimentului agricol, de catre primarul si secretarul UAT Piatra Olt



4) Se va analiza lunar activitatea functionarilor publigi cu atributii de tinere la zi a

regisirelor agricole, astfel incat sa se remedieze deficientele existente care vor duce la
imbunatatirea activitatii compartimentului agricol, astfel :

- Seful Biroului Urbanism amenajarea teritoriului ,eadastru ,agricol va intocmit un

program de lucru in fiecare zi. programul de lupru va fi aprobat de primar.

- Functionarii publici din cadrul Compartinftntului agricol vor intocmit un raport de

activitate iunar , vizat de secretarul UAT si aprobat de primarul UAT Piatra Olt..

Art. 2 - Registrele agricole pentru perioada 2015 - 2019 , '.

- vor fi inregistrate toate Registrele Agricole in Registrul General de intrare iesire

- vor fi numerotate, parafate, sigilate,

- se vor deschide pozitiile in registrele agricole pentru perioada 2015 - 2019

- se vor intocmi si transmite centralizatoarele, conform prevederilor legale.

ResPonsabil; Alexan dru Lazar Nenu

Art. 3 Inscrierea in Registrul Agricol a datelor privind componenta

gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica se va face pe baza declaratlei

date de catre capul gospodariei prin ,, invitarea la primarie a persoanelor care au obligatia

sa efectue ze declarutii pentru inscrierea datelor ,,
Art. 4 - Prezenta hotarare se va transmite :

Institutiei Prefectului Judetul Olt
Comisiilor de specialitate ale consiliului Local

' Persoanelor nominalizate in hotarare

PKESEDINTE

NICUSOR CALIN
r\r

/\i/
{. \I^/ i

[,'e'"
'/'

SECRETAR

PETRISOR STOICA/ .--- *
/' r'-'

)/, \._--*

lYr 47 din 30.09.2015


