R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 10 din 31.01.2019
- aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama
Buzăului şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul agricol
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2019;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul întocmit de referentul însărcinat
cu înscrierea datelor în registrul agricol al comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019;
În aplicarea dispoziţiilor art. 8, alin. (4) din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 –
2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației
publice, ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui institutului naţional de statistică, nr. 734/480/1003/3.727/2015;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,a” şi ,,d”, coroborate cu cele ale alin. (3), lit. ,,b” şi alin. (6), lit. ,,a”, pct.
9, 11, 12 şi 19 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă însuşirea de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului.
Art.2: Se aprobă, ca măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere în registrul agricol, următoarele:
 completarea datelor în registrul agricol al Comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2015 – 2019, atât pe suport
electronic, cât și pe suport de hârtie;
 raportarea stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului să se facă luând în considerare
suprafața totală a unității administrative – teritoriale;
 să se facă demersuri pentru ca și suprafețele deținute de alte U.A.T. – uri pe raza localității noastre să fie înscrise în
registrul agricol, în măsura în care acest lucru nu s-a făcut până la acest moment, inclusiv a terenurilor forestiere;
 pentru animalele înscrise în registrul agricol să se facă verificări în teren, prin sondaj;
 verificarea în registre a veridicităţii declarației, înscrierea corectă a tuturor datelor aflate în rubricile modelului
standardizat al registrului agricol, înscrierea corectă a modificărilor din evidențele registrului agricol prin realizarea
sondajului impus de normele metodologice pentru fiecare an, începând cu anul 2018. Completarea chestionarului
potrivit modelului cuprins în anexa nr. 2 la Normele Tehnice;
 evaluarea corectă a corectitudinii datelor cuprinse în registrele agricole şi luarea tuturor măsurilor corespunzătoare,
conform legii, în sensul depunerii tuturor diligenţelor necesare astfel încât datele înregistrate să corespundă
declaraţiilor contribuabililor şi realităţii faptice;
 se vor completa datele necesare și în aplicația ,,Registrul Agricol Național”.
Art.3: Secretarul comunei Vama Buzăului și referentul însărcinat cu înscrierea datelor în registrul agricol al comunei Vama
Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, referentului însărcinat cu înscrierea datelor în registrul agricol al
comunei Vama Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan POPICA

- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

