ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea formularului tipizat pentru invitarea la primărie a persoanelor fizice care au
obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol la Primăria
Șoldanu, județul Călărași
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 29.11.2016,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constitutiei Romaniei nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 referatul de aprobare elaborat de domnul primar, Iulian GEAMBAȘU, înregistrat sub
nr.5611/07.11.2016;
 raportul de specialitate al compartimentului Registru agricol, înregistrat sub nr. 5612/07.11.2016;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.6006/29.11.2016;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.6005/29.11.2016;
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub
nr.6007/29.11.2016.
În baza:
 prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), ale alin.(4) lit.e) și f) și alin.(6) lit.a) pct.9 și 14 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată;
 prevederilor art.7 alin.(1) lit.e) și ale alin.(6) din Ordinul nr.734/2015 privind aprobarea Normelor
tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
 prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată;
 prevederilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.19 si art.117 alin.(1) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, modificată și completată.
În temeiul art.36 alin.(2) lit.d), art.45 alin(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă formularului tipizat al invitației ce se va transmite persoanelor fizice care au
obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol la Primăria Șoldanu,
județul Călărași, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 2. – Primarul comunei Șoldanu, prin compartimentul Registrul agricol, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a prezentei hotărâri
tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ionel TĂNASE
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 50
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 29 noiembrie 2016

ADUCEREA LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A PREZENTEI HOTĂRÂRI SE FACE PRIN AFIȘARE LA SEDIUL
PRIMĂRIEI COMUNEI ȘOLDANU ȘI PE PAGINA DE INTERNET, CU DATELE PERSONALE ANONIMIZATE.
PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ CU: 11 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ,
FAȚĂ DE 13 CONSILIERI LOCALI PREZENȚI, DIN 13 CONSILIERI LOCALI CARE COMPUN CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI ȘOLDANU.
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