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HOTĂRÂRE
referitor la : însușirea Protocolului de colaborare privind schimbul de informații
Expunere de motive : Prin adresa nr.36114 din 14.03.2018 a Agenția de
Plăți și Intervenție pentru Agricultură a fost comunicat Protocolul de colaborare privind
schimbul de informații. Obiectul prezentului Protocol îl constituie schimbul de informații
referitoare la contractele de închiriere/concesiune/arendă a terenurilor agricole aflate în
proprietatea comunelor/orașelor/municipiilor. Principalul obiectiv al Agenției de Plăți și
Interbenție pentruAgricultură vizează efectuarea plăților căre fermieri, în termenele
prevăzute de legislația în vigoare, în mod echitabil și stransparent. Din aceste
considerente, în vederea asigurării bunei gestionări a formelor de sprijin destinate
susținerii fermierilor și finanțate din fonduri europene și/sau de la bugetul de stat este
necesară încheierea de protocoale de colaborare între centrele județene APIA și
Consiliile Locale privind schimbul de informații referitoare la contractele de închiriere a
terenurilor agricole aflate în administrarea Consiliilor Locale.
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului Comunei Fărcașele, cu privire la sustinerea
proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 1691 din 23.03.2018 ;
- raportul de specialitate nr. 1692 din 23.03.2018, al compartimentului de resort cu
privire la susţinerea proiectului de hotărâre ;
- raportul de avizare nr. 1693 din 23.03.2018, al Comisiilor de specialitate, din
cadrul Consiliului Local Fărcașele, cu privire la susținerea proiectului de hotărâre ;
- adresa nr.36114 din 14.03.2018 prin care Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură a comunicat Protocolul de colaborare privind schimbul de informații;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr.30/2017 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art.6 alin.(6)
din Hotărârea Guvernului nr.1186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității
pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în
agricultură în perioada2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991
privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și
completările ulterioare ;
- prevederile OMADR nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate,
condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1
alin.(20 și (3) din OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în
agricultură în perioada2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991
privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor
specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile
pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020,
cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 și art.80 – art.85, din Legea nr.24/2000,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit. d) raportat la cele ale alin.(6) lit.a), pct.16 si
19, alin.(9), art.39 alin.1, art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. (1)– Se aprobă însușirea Protocolului de colaborare, parte integrantă la
prezenta hotărâre, privind schimbul de informații necesar părților în vederea îndeplinirii
obligațiilor ce le revin, potrivit legii.
(2) - Obiectul prezentului Protocol îl constituie schimbul de informații referitoare la
contractele de închiriere/concesiune/arendă a terenurilor agricole aflate în proprietatea
comunelor/orașelor/municipiilor.
(3) - Furnizarea informațiilor menționate la alin.(2), are drept scop atingerea
obiectivelor și îndeplinirea atribuțiilor ce revin APIA conform legii, respectiv asigurarea
bunei gestionări a formelor de sprijin destinate susținerii fermierilor și finanțate din fonduri
europene și/sau de la bugetul de stat.
Art.2. –Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
- Primarului comunei Fărcașele;
- Compartimentului agricol;
-Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NICOLAE ION

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

Nr.19 din 23.03.2018

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele în ședința ordinară din data de 23 martie 2018, cu
respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un nr. de 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi
împotrivă din numărul total de 13 consilieri prezenți în ședință
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