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HOTĂRÂREA nr. 10/2012 
privind măsurile de eficientizare a înscrierilor datelor în Registrul Agricol al comunei Dochia 

pentru perioada 2010 – 2014 
 

       Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă ordinară în data de 21 februarie 2012, 
             Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Mîndru Petru privind  măsurile de 
eficientizare a înscrierilor datelor în Registrul Agricol al comunei Dochia pentru perioada 2010-2014, precum şi referatul nr.694/2012, 
întocmit de secretarul comunei Dochia şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Dochia; 
             Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridica şi comisia buget-finanŃe din cadrul Consiliului Local al comunei 
Dochia; 
              În baza OrdonanŃei Guvernului nr. 28/27.08.2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare; art. 7, 
alin.(4), din Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014, aprobate prin Ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului administraŃiei şi internelor, ministrului finanŃelor publice şi al preşedintelui Institutului 
NaŃional de Statistică, nr. 95/153/1.998/3.241/2010;;Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica 
locala; 
               În temeiul prevederilor art.36 alin.(9) si art.45, alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, 

HOTĂRĂSTE : 
Art.1 : Se aprobă măsurile de eficientizare a înscrierii datelor în registrul agricol la nivelul comunei Dochia, după cum urmează: 
1) Publicarea de comunicate la sediul primăriei, în mass-media locală şi site-ul Primăriei Comunei Dochia cu privire la informarea şi 
obligaŃia persoanelor fizice cu domiciliul fiscal în Dochia; persoanelor fizice cu domiciliul fiscal în alte localităŃi; persoanelor 
juridice cu domiciliul fiscal în Dochia (societăŃi comerciale, societăŃi/asociaŃii agricole, unităŃi de învăŃământ, sănătate, culte, 
industrie, transport, construcŃii, administraŃie publică etc., cu excepŃia unităŃilor aparŃinând Ministerului Apărării NaŃionale, Ministerului 
AdministraŃiei şi Internelor, Ministerului, JustiŃiei şi Serviciul Român de InformaŃii); persoanelor juridice cu domiciliul fiscal în alte 
localităŃi care deŃin pe raza comunei Dochia bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv 
grădini din intravilan, pomi fructiferi, viŃă-de vie etc.) sau silvice, animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate 
(bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, familii de albine etc.), utilaje şi instalaŃii pentru agricultură 
şi silvicultură, construcŃii etc., de a declara datele pentru înscrierea în registrul agricol; 
2) Colaborarea cu celelalte compartimente (compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului şi compartimentul taxe şi impozite 
locale ) din cadrul Primăriei comunei Dochia cu privire la terenurile care fac obiectul înscrierii în registrului agricol; 
3) Colaborarea cu DirecŃia Sanitară Veterinară şi pentru SiguranŃa Alimentelor NeamŃ la completarea registrului agricol cu datele 
privind efectivele de animale; 
4) Se va urmări înscrierea terenurilor dobîndite cu titluri de proprietate eliberate în baza Legii fondului funciar, a terenurilor dobândite 
prin ordin al prefectului dacă acesta a fost emis pentru terenuri care fac obiectul registrului agricol, a terenurilor dobândite prin 
contracte de vânzare-cumpărare în cazul persoanelor care au dobândit terenuri, care fac obiectul registrului agricol şi se prezintă din 
proprie iniŃiativă sau pentru rezolvarea altor probleme la primărie pentru declararea lor, precum şi a terenurilor arendate în baza 
contractelor de arendare înregistrate la Primăria comunei Dochia. 
Art.2 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dochia. 
Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ, instituŃiilor publice interesate  şi se aduce la cunoştinŃă 
publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

Dochia, 21 februarie 2012 
            Preşedinte de şedinŃă,                                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
          Cojocaru Costel-Claudiu                                                                                                       Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 


