
 ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 Consiliul  Local  al  municipiului  Caransebeş,  întrunit  în  şedinţa  extraordinară  din  data  de  
30.07.2015,
        Având în vedere  Proiectul de hotărâre si Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii,  
prognoze  economico-sociale,  buget-finanţe  şi  administrarea  domeniului  public  şi  privat  din  cadrul  
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, 
       Vazand referat nr. 17756/16.07.2015 al Compartimentului Registru Agricol si adresa nr.17756 din  
10.07.2015 a Institutiei Prefectului Caras-Severin,

Vazand prevederile  Ordinului  Comun nr.95/153/1.998/3.241/2010,  pentru aprobarea normelor  
tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2010-2014, al Ministrului Agriculturii si  
Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Administratiei si Internelor, al Ministrului Finantelor Publice si al  
Presedintelui Institutului National de Statistica,

In baza art.36 alin.1), alin.9) si art.45 alin.1) din Legea administratiei publice locale nr.  
215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă masurile de eficientizare a inscrierii datelor in Registrul Agricol conform 
referatului nr. 17756/16.07.2015 al Compartimentului Registru Agricol:

1) Publicarea  de  comunicate  la  sediul  primăriei,  în  mass-media  locală  şi  pe  site-ul  
Primăriei mun. Caransebeş, cu privire la informarea şi obligaţia persoanelor fizice cu  
domiciliul fiscal în Caransebeş; persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi;  
persoane juridice cu domiciliul fiscal în Caransebeş; persoane juridice cu domiciliul  
fiscal  în  alte  localităţi,  care  deţin  pe  raza  mun.  Caransebeş  bunuri  ce  fac  obiectul  
înscrierii în registrul agricol precum terenuri agricole (inclusiv grădini din intravilan,  
pomi fructiferi) sau silvice,  animale domestice şi /  sau animale sălbatice crescute în  
captivitate ( bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animle de blană, păsări,  
familii de albine, etc.), utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, construcţii,  
etc., de a declara datele pentru înscrierea în registru agricol;

2) Colaborarea cu celelalte compartimente (Comp. Cadastru-Intabulări, Comp. Urbanism  
şi amenajarea Teritoriului,  Comp. Impozite şi Taxe, etc.) 

3) Colaborarea  cu  Circumscripţia  Sanitar-Veterinară  Caransebeş,  la  completarea  
registrului agricol cu datele privind efectivele de animale;

4) Se va urmări înscrierea terenurilor dobândite cu titluri de proprietate eliberate în baza  
Legii fondului funciar, a terenurilor dobândite prin ordin al prefectului daca acesta a  
fost emis pentru terenuri care fac obiectul registrului agricol, a terenurilor dobândite  
prin contracte de vânzare-cumpărare, certificate de moştenitor şi alte acte încheiate în  
formă autentică, care fac obiectul registrului agricol şi se prezintă din proprie iniţiativă  
sau pentru rezolvarea altor probleme la primărie pentru declararea lor, precum şi a  
terenurilor  arendate   în  baza  contractelor  de  arendare  înregistrate  la  Primăria  
Municipiului Caransebeş. 



        Art.  2  .Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Caransebeş  
prin Compartimentul Registru Agricol.
           Art.  3  .   Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), art.  
49,  alin.  (1) şi  ale art.  117, lit.  (e) din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală,  cu  
modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Compartimentul Registru Agricol;
- Direcţia Economică;
- Serviciul Autorizari,Avizari,Urbanism;
- Biroul Audit Intern;                         
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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                                            L.S. Consilier Strejariu Filip Petru

                                                                                                                
   CARANSEBES                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
   Data 30.07.2015                                                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI
   Nr. ..................                                                                                                 CARANSEBEŞ

                  
   A.B. /M.B.                                                                                                              Ana  Bratu
   Exp.8


