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ANUNŢ   IMPORTANT ! 

Stimaţi cetăţeni! 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată (r1), Primarul comunei Pesac propune spre dezbatere publică 

următorul proiect de act administrativ: 

 

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru înregistrarea şi 

arhivarea contractelor de arendă depuse la Primăria/Consiliul Local al Comunei Pesac, 

Judeţul Timiș. 
 

Proiectul de hotărâre este anexă la prezentul anunț și este afişat la sediul propriu al Primăriei 

Comunei Pesac (Comuna Pesac, nr.360, Jud.Timiș). 

 

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

recomandare, cu privire la proiectul de act administrativ, la sediul Primăriei Comunei Pesac (Comuna 

Pesac, nr.360, Jud.Timiș) la Registratură-secretariat, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail: 

primariapesac@yahoo.com, până la data de 27 octombrie 2017 inclusiv. 

 

Materialele transmise vor purta menţiunea: ”Recomandare la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului-cadru pentru înregistrarea şi arhivarea contractelor de arendă depuse la 

Primăria/Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiș”. 

 

 

 

 

 

PRIMAR,                SECRETAR COMUNĂ, 

                  TOMA CORNEL                                                           DUMITRAȘ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 



                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr.______ din ________.2017 
 

privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru înregistrarea şi arhivarea contractelor de 

arendă depuse la Primăria/Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiș 

 
 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ______________ din data de 

_______.2017, având în vedere următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.________/_________.2017 întocmit de doamna Lungu Silvia-Angelica, inspector I principal-

agricol în cadrul Compartimentului Agricol și Protecția mediului al Primăriei Comunei Pesac; 

- anunțul privind dezbaterea publică încheiat în conformitate cu prevederile art.7 al Legii 

nr.52/2003, precum și procesul verbal de afișaj; 

- adresa nr.1051/17.03.2017 a Primăriei Comunei Pesac înregistrată la Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Timiș sub nr.2515/20.03.2017, la Instituția 

Prefectului-Județul Timiș sub nr.5446/20.03.2017, la Consiliul Județean Timiș sub 

nr.4801/20.03.2017 și la Direcția pentru Agricultură Timiș sub nr.769/20.03.2017; 

- adresa nr.R/2515/05.07.2017 a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul 

Județean Timiș înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2377/06.07.2017; 

- adresa 5446/S3/30.03.2017 a Instituției Prefectului-Județul Timiș înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.1257/03.04.2017; 

- adresa 5870/05.04.2017 a Consiliului Județean Timiș înregistrată la Primăria Comunei 

Pesac sub nr.1382/07.04.2017; 

- adresa 769/04.04.2017 a Direcției pentru Agricultură Județeană Timiș înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.1817/17.05.2017; 

- prevederile referitoare la contractele de arendă și evidențiate în art.1836-1850 din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile referitoare la contracte și cuprinse în art.1178-1280 din Legea nr.287/2009 

privind Codul civil, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile O.A.P. nr. 734/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a 

registrului agricol pentru perioada 2015-2019; 

- necesitatea bunei funcționări a activității Compartimentului Agricol și Protecția mediului 

din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, ale art.45 alin.1, ale art.115 alin.1 lit.b și ale 

art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Începând cu data de ________.2017, se aprobă Regulamentul-cadru pentru 

înregistrarea şi arhivarea contractelor de arendă depuse la Primăria/Consiliul Local al Comunei 

Pesac, Judeţul Timiș, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac și doamna Lungu Silvia-Angelica, inspector I principal-agricol în cadrul 

Compartimentului Agricol și Protecția mediului al Primăriei Comunei Pesac. 

    Art.3. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

         -  Consiliului Local Pesac. 

 

             PRIMAR,                                                                         AVIZAT 

          TOMA CORNEL                                                              Secretar comună, 

                                                             DUMITRAŞ ANGELICA 
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ROMÂNIA            ANEXA Nr.1 

JUDEȚUL TIMIȘ                       La P.H. nr.____ din ______.2017 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

                                                       

         

 

 

R E G U L A M E N T  - C A D R U  
 

pentru înregistrarea şi arhivarea contractelor de arendă depuse la Primăria/Consiliul Local al 

Comunei Pesac, Judeţul Timiș 
 

 

I. Contractele de arendă se vor primi pentru înregistrarea lor în Registrul special de evidență a 
contractelor de arendă al Compartimentul Agricol și Protecția mediului din cadrul Primăriei 
Comunei Pesac, Judeţul Timiș, de către persoana cu atribuții delegate, respectiv agentul agricol ca 
persoană responsabilă cu atribuţii în completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole /înlocuitorul 
acesteia, încheiate în formă scrisă, în minim trei exemplare originale.  
 1.1. Contractele de arendă vor fi depuse pentru înregistrare la Compartimentul Agricol și 
Protecția mediului din cadrul Primăriei Comunei Pesac în termen de cel mult 30 de zile 

calendaristice de la data semnării acestora de către părțile contractante (termen stabilit în 
corelație cu prevederile art.120 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificat). 
 1.2. Contractele de arendă vor fi însoţite de următoarele documente:  

a) Pentru contractele încheiate de un arendator care are calitate fie titular al dreptului 

de proprietate pentru care există emis un titlu de proprietate valabil (constituire drept de 

proprietate), fie de moştenitor unic înscris în această calitate într-un titlu de proprietate eliberat de 

pe urma unui defunct (reconstituire drept de proprietate), este suficient să se anexeze o copie a 

titlului de proprietate şi o copie a actului de identitate pentru arendator;  
b) Pentru contractele încheiate de un arendator care are calitatea fie de 

coproprietar, alături de alţi coproprietari, ai unui drept de proprietate pentru care s-a emis un 
titlu de proprietate valabil, fie de moştenitor alături de alţi moştenitori înscrişi într-un titlu de 
proprietate eliberat de pe urma unui defunct, se va anexa:  

 b.1. copia titlului de proprietate;  
b.2. copia actului autentic din care reiese fie suprafaţa de teren ce revine 

fiecărui coproprietar/moştenitor, fie reiese cota din suprafaţa totală înscrisă în titlu 
de proprietate (dacă există);  

b.3. declaraţia autentică (notarială sau dată în faţa secretarului comunei) 
atât a arendatorului, cât şi a celorlalţi coproprietari sau moştenitori, din care să 
reiasă ce suprafaţă de teren revine fiecărui coproprietar/moştenitor din suprafaţa 
totală înscrisă în titlu de proprietate (pentru cazurile în care nu se depune 
documentul enumerat la subpunctul b.2.); 

b.4. copia actului de identitate pentru arendator, inclusiv CUI pentru 
arendatorii-persoane juridice;  
c) Pentru contractele încheiate de arendatori care reprezintă fie toţi coproprietarii 

înscrişi într-un titlu de proprietate valabil emis, fie toţi moştenitorii înscrişi într-un titlu de 
proprietate eliberat de pe urma unui defunct, este suficient să se anexeze o copie a titlului de 
proprietate, câte o copie a actelor de stare civilă și de identitate a tuturor proprietarilor, precum și 
o împuternicire (constituire drept de proprietate);  

d) Pentru contractele încheiate de arendatori care sunt alte persoane decât cele 
înscrise într-un titlu de proprietate, se va anexa:  

d.l. copia titlului de proprietate, de unde provine terenul;  

d.2. copia documentului autentic din care să reiasă calitatea arendatorului, 

şi anume: fie copia Certificatului de moştenitor eliberat de pe urma defunctului 
înscris în titlu de proprietate, fie copia Anexei 24 - stare civilă, eliberată de pe 

urma defunctului înscris în titlu de proprietate, fie Împuternicirea/ 
Procura/Mandatul autentic de reprezentare sau orice alt document din care să reiasă 

calitatea de proprietar al bunului imobil arendat;  
d.3. declaraţia autentică (notarială sau dată în faţa secretarului comunei) a 

tuturor moştenitorilor defunctului înscris în titlu de proprietate, din care să reiasă ce 



2 
 

suprafaţă de teren revine fiecăruia dintre ei din suprafaţa ce-i revine defunctului 
înscris în titlu de proprietate (pentru cazurile în care nu se depune Certificat de 
moştenitor cu cota ce le revine enumerat la subpunctul d.2.); 

d.4. copia actului de identitate pentru arendatori. 
 

II. 1. La Primăria Comunei Pesac/Consiliul Local al Comunei Pesac nu se vor mai accepta și 

înregistra acte adiționale de modificare (note de constatare semnate unilateral) sau orice altfel de 

documente care să modifice contractele de arendă înregistrate deja, cu excepția actelor adiționale 

privind încetarea contractelor de arendă înainte de expirarea termenului de valabilitate pentru care 

au fost încheiate acestea, în două situații și anume: 

  a) în cazul în care părțile contractante doresc, de comun acord, încetarea contractului; 

  b) în cazul în care survine decesul uneia dintre părțile contractante. 

      2. Actele adiționale (menționate la pct.1 lit.a-b) la contractele de arendă vor fi depuse pentru 

înregistrare la Compartimentul Agricol și Protecția mediului din cadrul Primăriei Comunei Pesac 
în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării acestora de către părțile 
contractante, în minim trei exemplare originale. 
      3. Prelungirea oricărui contract de arendă se poate realiza doar prin încheierea unui nou 
contract de arendă, cu acordul ambelor părți, respectiv semnat de părțile contractante. 
      4. Dacă nu există înțelegere amiabilă, un contract de arendă nu poate fi încetat în mod 
unilateral, ci doar prin sentință definitivă pronunțată de instanța judecătorească.  
      5. Nu se vor înregistra și nu vor fi luate în considerare rezilieri/încetări ale contractelor de 
arendă fără acordul ambelor părți sau fără a exista o sentință definitivă pronunțată de instanța 
judecătorească. 
 

III. Contractele de arendă vor urma cursul unor verificări efectuate de către persoana cu atribuții 

delegate, respectiv agentul agricol ca persoană responsabilă cu atribuţii în completarea şi ţinerea la 

zi a registrelor agricole, după cum urmează: 

  - va verifica, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la 

Compartimentul Agricol și Protecția mediului din cadrul Primăriei Comunei Pesac, dacă sunt 

depuse contractele de arendă în trei exemplare originale, semnate (și ștampilate în cazul în care 

una sau ambele părți contractante sunt persoane juridice) şi dacă sunt însoţite de documentele 

prevăzute la punctul 1.2. din prezenta Procedură; 

  - va verifica dacă este respectat termenul de depunere spre înregistrare a contractelor de 

arendă, respectiv termenul de 30 de zile de la data semnării acestora de către părțile contractante;  

  - în cazul în care documentaţia este completă şi corect întocmită, va verifica dacă, în 

conformitate cu datele înscrise în registrele agricole, arendatorul este proprietarul terenului care 

face obiectul arendării; 

  - dacă se constată nereguli cu ocazia verificărilor efectuate, nu va înregistra contractele de 

arendă și va proceda la returnarea documentaţiei către Arendaş pentru completare, indicând ceea 

ce lipseşte din documentaţie; 

  - dacă nu se constată nereguli, pe baza documentaţiei complete, va proceda la înregistrarea 

celor trei exemplare originale ale contractelor de arendă în Registrul special de înregistrare a 

contractelor de arendă, semnându-le şi aplicând ştampila cu mențiunea „ROMÂNIA-

Compartiment Agricol-JUDEȚUL TIMIȘ-COMUNA PESAC”. 
  
IV. Exemplarul Contractului de arendă care rămâne la primărie, va fi înregistrat, semnat și 

ștampilat de persoana cu atribuții delegate, respectiv agentul agricol ca persoană responsabilă cu 

atribuţii în completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole, urmând a fi arhivat în ordinea 

înregistrării acestora în Dosarul special creat pentru contractele de arendă.  
 

V. Persoană responsabilă cu atribuţii în completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole are 

obligaţia de a opera contractele de arendă în Registrul agricol, atât la Arendator, cât şi la Arendaş.  
 

VI. Prin grija persoanei responsabile cu atribuţii în completarea şi ţinerea la zi a registrelor 

agricole celelalte două exemplare originale ale contractelor de arendă, înregistrate, semnate şi 

ştampilate vor fi înmânate Arendaşului sub semnătură de primire. 
 

   PRIMAR,     SECRTETAR COMUNĂ, 

            TOMA CORNEL     DUMITRAȘ ANGELICA 
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