
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         CORNEŞTI  

HOTĂRÂRE 

NR.45 din 11.08.2021 

privind analiza stadiului înscrierii datelor în registrul agricol şi măsuri pentru eficientizarea 

acestei activităţi  

 

         Consiliul local al comunei Corneşti, judetul Dâmboviţa. 

- prevederile art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin. (1) și alin. (2)  din Constituția României, 

republicată; 

- prevederile art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.5 pct.33 lit.ee, art.129 alin.(1) alin.(2) lit.”d” si alin.(7), art. 140 alin. (1), art.197 

alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5) , art.198 alin.(1)-(2), art.200, art.240 alin. (1) , art.243 alin.(1) lit.”a” și 

lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 68/1991  privind registrul agricol; 

- prevederile art. 3 alin. (2), art. 31, art. 40-49 și art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;                

- prevederile art.1 alin.(6-7) art. 6 art. 8 şi art. 9 , art.20 , art.22 din Ordonanța Guvernului nr. 

28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009; 

- prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-

2024; 

- prevederile pct. 88 și 89 titlul IX din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 alin. (4) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministrului 

Afacerilor Interne Ministerul Finanțelor Publice, Președintelui  Institutului Național de Statistică, 

Directorului general al Agenției Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară  și  al 

președintelui Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Nr. 

25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020; 

- Raportul privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol al Compartimentului Agricol, fond 

funciar și cadastru; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 47/28.06.2021 al primarului comunei Cornești; 

- referatul de aprobare înregistrat cu nr. 8042/28.06.2021 al primarului comunei Corneşti; 

- Raportul  de specialitate înregistrat cu nr. 8384/02.07.2021 ; 

-avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cornești; 

        În temeiul art.139 alin.(1), art.196 alin.(1)  lit.”a”  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

 

         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI adoptă prezenta hotărâre : 

 

 

 



              

 

 

               Art.1.- Se ia act şi  se însuşește stadiul înscrierilor datelor în registrul agricol pentru 

perioada 2020-2024 conform Raportului privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pe 

semestrul I 2021 al Compartimentului Agricol, fond funciar și cadastru prevăzut în anexa 1 care 

face parte integrantă din prezenta.             

          Art.2. - Se aprobă ca termenul de comunicare către proprietarii de imobile, a Cărților 

funciare rezultate din înregistrarea sistematică a imobilelor, în comuna Cornești să fie 30.09. 

2021. 

          Art.3.(1) - Se stabilește calendarul de lucru pentru întocmirea și ținerea la zi a registrului 

agricol, într-un ritm zilnic de 20 poziții de rol agricol pentru fiecare persoană implicată în această 

activitate, astfel, ca până la 30 decembrie 2021 să fie finalizată această obligație. 

 (2) - În perioada prevăzută la alin. (1) se face și corelarea cu registrul de rol fiscal, 

astfel ca materia impozabilă din registrul agricol să fie preluată în rolul fiscal. 

              Art.4. - Primarul comunei prin Compartimentul agricol, fond fucniar și cadastru răspund de 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

         Art.5.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa ,primarului comunei, Compartimentului agricol fond funciar și 

cadastru şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

     Ion BURLACU                                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                       Gheorghiţa STAN 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 

45/11.08.20211 

Nr. 

crt. 
Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnatura 

persoanei 

responsabile sa 

efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla  □ 

absoluta  □ calificata2 
…../…./...........   

2 Comunicarea catre primar2) ... ./..../............   

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) ...../..../............   

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) ...../..../............   

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) …../..../............   

6 
Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa 

caz 
…../...../............   

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare:  
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau 

simpla, dupa caz. 

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in 

cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi 

din numarul consilierilor locali in functie.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei 

prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se 

face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta 

publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre 

persoanele carora li se adreseaza.“ 
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