ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 39 /2018
privind aprobarea protocolului de colaborare între Comuna Gălăuțaș și Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Harghita
Consiliul Local al Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședință ordinară în data
de 27 aprilie 2018,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/ 66 /2018;
-Raportul compartimentului de specialitate nr. 7/ 67/2018;
-Adresa Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Harghita nr.
2034/2018 prin care solicită încheierea unui protocol de colaborare între aceasta și unitatea
administrativ teritorială comuna Gălăuțaș, având drept scop furnizarea de date referitoare la
contractele de închiriere/concesiune/arendă a terenurilor agricole aflate în proprietatea
publică/privată a consiliilor locale, în vederea asigurării unei gestionări mai bune a formelor de
sprijin destinate susținerii fermierilor și finanțate din fonduri europene și/sau de la bugetul de stat;
În temeiul prevederilor:
- OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în
perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură;
- Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a
modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură
în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare
pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
-O.G. nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată;
-Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv
comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor, nr.9/31/2018, comisia de specialitate învăţământ, sănătate,
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului,
nr.9/30/2018, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, servicii şi comerţ nr.9/29/2018;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art.45 alin. (2) lit. f),
art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Unitatea Administrativ-Teritorială
Comuna Gălăuțaș și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean
Harghita, în vederea asigurării schimbului de informații referitoare la contractele de închiriere/
concesiune/ arendă a terenurilor agricole aflate în proprietatea publică/ privată a consiliilor locale,
în vederea asigurării unei gestionări mai bune a formelor de sprijin destinate susținerii fermierilor
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și finanțate din fonduri europene și/sau de la bugetul de stat, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se desemnează dl. Țăran Radu – primarul comunei Gălăuțaș, județul Harghita, în
vederea semnării protocolului de colaborarea prevăzut la art. 1.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica în termenul legal prin grija secretarului comunei:
Instituției Prefectului- Județul Harghita, primarului, Agenției de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură - Centrul Județean Harghita, Compartimentului Agricol și se va aduce la cunoștință
publică prin afișare la sediul și pe site-ul instituției.
Gălăuțaș, la 27 aprilie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Rugină Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

