
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI      
      C O Ş E R E N I

        JUDETUL  IALOMIŢA 
HOTĂRÂRE

privind modul de întocmire a registrului agricol la nivelul comunei Coşereni 
si modul de înstiintare a obligaţiilor ce revin cetăţenilor referitoare la registrul agricol

pentru perioada 2020 - 2024

Consiliul  local al comunei Coşereni, judetul Ialomita
Analizând : 
- proiectul de hotǎrâre cu nr. 21/02.06.2020 initiat de primarul comunei şi referatul de 

aprobare  cu nr. 114/04.06.2020;
- Raportul întocmit de secretarul comunei Coşereni 122/ 17.06.2020;

- avizul Comisiei de specialitate a consiliului local nr. 126/ 17.06.2020  ;

In baza prevederilor:
- art. 1 alin.(6) si art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol ,

cu modificarile şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse de Legea nr.54/2017;
- Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-

2024 aprobate prin Ordinul  nr. 25/37/ 2020;

În temeiul prevederilor art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
57 / 2019  privind Codul administrativ, adoptǎ  prezenta 

HOTĂRÂRE:

Art.l (l) Modul de întocmire si tinere la zi a registrului agricol  pentru perioada  2020 –
2024 se va face  în format electronic.

       (2) Inscrierea si actualizarea datelor  in registrul agricol se va face cu respectarea
prevederilor  din Legea  nr.54/2017 pentru  modificarea  si  completarea  Ordonantei  Guvernului
nr.28/2008 privind registrul agricol si cu Normele tehnice  de completare aprobate.

 Art. 2  Obligaţiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoştinţa persoanelor fizice, 
precum şi a celor juridice, prin grija secretarului comunei, prin publicarea pe pagina de internet a 
comunei Cosereni şi  prin înştiinţări individuale. 

Art.  3  Cu  ducerea  la  indeplinire  a  sarcinilor  prezentei  hotarari  se  incredinteaza
Compartimentului Registru Agricol  si Compartimentul Admisistrativ – Gospodăresc din cadrul
Primăriei comunei Cosereni.

 
PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
       TOMA  ANTON    SECRETAR  GENERAL AL  COMUNEI

     NICA     DANIELA 

Nr. 21
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  23.06.2020



Acord  secretar UAT    pentru  
modificarea  datelor în registrul agricol

DECLARAŢIE
privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol

persoane fizice (PF)

     Subsemnatul ____________________________ legitimat cu B.I./C.I. seria____nr._________,

CNP________________,  domiciliat în  _____________________________________________ 

telefon  _______________adresă de e-mail ____________________________________,

    în vederea efectuării de înregistrări/modificări în registrul agricol, declar următoarele:

Detin : 

Casa de locuit  _____ mp, construita din ____________ acoperita cu ________, in anul _______

Anexe gospodaresti_____ mp, construite din _________acoperite cu ________, in anul _______

Garaj __________ mp  ,  Beci  ___________ mp 

Locuinta are instalatie de energie electrica, instalatie proprie/ publica de alimentare cu apa, 

instalatie de alimentare  si incalzire cu gaz.

Teren aferent casei suprafata _________mp, situat pe Str. ________________, nr. _____.

Alte terenuri : In intravilan, suprafata _____ mp, Str. ______________, nr. ____

In extravilan, suprafata _____ ha  arabil 

Suprafata _____ ha vie

Suprafata _____ ha padure

Animale : ____________________________________________________________

Pasări ________ capete, Iepuri _____capete, Familii de albine______

Alte aspecte semnalate : ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

    Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se 
pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
    Anexez la prezenta declaraţie  copii ale următoarelor documente, certificate pentru 
conformitate cu originalul: 

- Acte identitate membrii familiei
- Acte dobândire  casa
- Acte dobândire  terenuri (titlu de proprietate, contract vanzare cumparare, certificat de 

mostenitor, act de partaj, hotarare judecatoreasca, extras de carte funciara, alte 
documente.

Data ...................                                                      Subsemnatul, 
                                                                               ………………………………
                                                                      (prenumele, numele şi semnătura) 



 Acord  secretar UAT    pentru  
modificarea  datelor în registrul agricol

DECLARAŢIE
privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol

persoane  juridice (PJ)

     Subscrisa (PJ), ...................................................., codul de identificare fiscală ........................, 
judeţul ...................., localitatea ........................., codul poştal ............., sectorul ...., 
str. ....................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., tel. ............., fax ................., adresă de e-
mail ......................, înregistrat la registrul comerţului .............................. la nr. ...........................,

   Prin împuternicit (PF), ……………………………….., legitimat cu B.I./C.I./A.I. seria ….. nr. 
…………….., CNP ……………………, judeţul ................., localitatea ..........................., codul 
poştal............., sectorul ...., str. ........................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., tel. ................,
fax ............, adresă de e-mail .........................,

    în vederea efectuării de înregistrări/modificări în registrul agricol, declar următoarele:
  Detin : 

Cladiri :  .............................................................................................................................
    .....................................................................................................................................................
  Terenuri:  ..........................................................................................................................
    ................................................................................................................................................... .

Masini/ echipamente agricole : ........................................................................................
    .....................................................................................................................................................

Animale: ............................................................................................................................
    .....................................................................................................................................................

    Anexez la prezenta copii ale următoarelor documente, certificate pentru conformitate cu 
originalul: 
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................
    .....................................................................

    Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se 
pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
  

  Data ...................                                                      Subsemnatul, 
                                                                               ………………………………

Reprezentant al _____________________
                                                                      (prenumele, numele şi semnătura)
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