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Din 30 ianuarie 2013

Consiliul Local al comunei Sofronea.intrunit in sedinta ordinarii

Avand In vedere :

- Proiectul de hotatare initiat de primarul comunei Sofronea.insotit de expunerea de motive;

Referatul d-nei Kovacs Maria inspector la compartimentul agricol din cadrul
Primariei comunei Sofronea;

prevederile Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada
2010- 2014, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii ~i dezvoltarii rurale,
ministrului adrninistratiei si internelor, ministrului finantelor publice si al
presedintelui Institutului National de Statistica, nr. 95/153/1.998/3.241120 10,
Cu 9 voturi pentru, .O abtineri si O voturi impotriva;

Dipozitiile art.45 (1) a Legii nr. 215/2001 a Adrninistratiei Publice Locale, republicata.cu
modificarile si cornpletarile ulterioare;

Art.l.Se ia act de stadiul de inscriere a datelor In registrul agricol al comunei
Sofronea si se aproba masurile de eficientizare a inscrierii datelor in registrul agricol , dupa
cum urrneaza:

I) Publicarea de comunicate la sediul primariei, in presa locala si site-ul Primariei
comunei Sofromea cu privire la informarea si obligatia persoanelor fizice cu domi jL'ul fiscal in
comuna Sofronea; persoanelor fizice cu domiciliul fiscal In alte localitati; persoanelor juridice cu
domiciliul fiscal in comuna Sofronea; persoanelor juridice cu domiciliul fiscal In alte localitati care detin
pe raza comunei Sofronea bunuri ce fac obiectul inscrierii In registrul agricol, precum terenuri agricole
(inclusiv gradini din intravilan, pomi fructiferi, vita-de vie etc.) sau silvice, animale
domestice si/sau animale salbatice crescute in captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline,
iepuri, animale de blana, pasari, familii de albine etc.), utilaje si instalatii pentru agricultura si
silvicultura, constructii etc., de a declara datele pentru inscrierea In registrul agricol;

2) Colaborarea cu celelalte compartimente (Biroul venituri ~i cheltuieli,Urbanism,Stare civila
etc.) din cadrul Primariei comunei Sofronea cu privire la terenurile care fac obiectul inscrierii In
registrului agricol;

3) Colaborarea cu Dispensarul Veterinar si cu medicul veterinar concesionar la
completarea registrului agricol cu datele privind efectivele de animale;

4) Se va urrnari inscrierea terenurilor dobindite cu titluri de proprietate eliberate In baza Legii
fondului funciar, a terenurilor dobandite prin ordin al prefectului daca acesta a fost emis pentru terenuri
care fac obiectul registrului agricol, a terenurilor dobandite prin contracte de vanzare-cumparare in cazul
persoanelor (;:>reau dobandit terenuri, care fac obiectul registrului agricol si se prezinta din proprie
initiativa sau pentru rezolvarea altor probleme la prirnarie pentru declararea lor, precum si a terenurilor
arendate In baza contractelor de arendare inregistrate la Primaria comunei Sofronea.
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Art.2.Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza secretarul comunei si compartimentul
agricol-inspector Kovacs Maria din cadrul prirnariei comunei Sofronea ;

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica la:
• lnstitutia Prefectului Jud.Arad
• Compartimentul agricol;

Consilieri in functie 11,
Consilieri prezenti la sedinta 9.

CONTRASEMNEAZA.,
s cretar Mihaela Costea
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