
PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI 
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- Compartimentul Situații de Urgență - 
 

 
APROB, 

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL 
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Primar, Bogdan Nicolae PIVARIU 
 
 
 
 
 

INFORMARE GENERALĂ 
CĂTRE, 

POPULAȚIE 
INSTITUȚII PUBLICE, AGENȚII ȘI OPERATORII ECONOMICI, 

PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE 
DE PE RAZA COMUNEI FLOREȘTI 

 
 

Având în vedere adresa cu nr. 4242/05.07.2022 înaintată de Direcția pentru Agricultură a 
Județului Cluj către administrațiile publice locale și înregistrată cu nr. 51144 din 05.07.2022, vă 
facem cunoscut următoarele: 

Conform Monitorului Oficial nr. 662 din 01.07.2022 a fost publicat Ordinul comun nr. 
177/78 din 29.06.2022 pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor 
de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea 
secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului 
afacerilor interne nr. 97/63 din 2020. 

Ca urmare a emiterii noului Ordin comun 177/78 din 29.06.2022, având în vedere  
utilizatori de terenuri cu destinație agricolă cultivate și înscrise în evidenţele Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), 
sau modificat următoarele termene de depunere a: 

1. înștiințărilor către Primărie; 
2. de întocmire și transmitere a Proceselor verbale de evaluare și constatare a pagubelor a 

Comisiei Locale numită prin dispoziția primarului către CLSU; 
3. rapoartelor de sinteză înaintate către DAJ Cluj. 

după cum urmează: 
1. înștiințări către Primărie; 

a) pentru culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2021,  
- termen: până cel târziu la data de 1 august 2022 inclusiv; 

b) pentru celelalte culturi agricole 
- termen: până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv. 

2. întocmire și transmitere Procese verbale de evaluare și constatare a pagubelor a 
Comisiei Locale numită prin dispoziția primarului; 

a) pentru culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2021 
- termen: până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv; 

b) pentru culturile agricole înfiinţate în primăvara anului 2022 
- termen: până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv. 

3. Rapoartelor de sinteză. 
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a) pentru culturile înfiinţate în toamna anului 2021 
- termen: până cel târziu la data de 30 august 2022 inclusiv: 

b) pentru culturile agricole înfiinţate în primăvara anului 2022 
- termen: până cel târziu la data de 15 decembrie 2022 inclusiv. 

 
NOTĂ: 

Materialul informativ atașat cu titlul INFORMARE GENERALĂ se va publica pe site-ul oficial al 
primăriei, astfel: 

- Titlul   – INFO CETĂȚENI respectiv la ANUNȚURI 
- Secțiunea  – „Compartiment Situații de Urgență” 
- Rubrica  – „Informații de interes public” 
- Cu titlul  – „În atenția utilizatorilor de terenuri cu destinație agricolă cultivate 

și înscrise în evidenţele APIA” 
 
Documentul anexat se va publica în format text editabil, ca atașament la INFORMAREA 

GENERALĂ pentru a deservi ca model de ÎNȘTIINȚARE/ CERERE ce se va depune la primărie de către 
deținătorii de terenuri agricole. 

 
 
Întocmit, 
DIRECȚIA TEHNICĂ 
Compartiment Situații de Urgență 
Ref. super. Vasile COŢOFREI 
Inspector de Protecție Civilă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă conf. Ord. comun nr. 97/63 din 9 aprilie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice. 

 
 

 

 
 
 

ÎNȘTIINȚARE/CERERE 

 Către, 

PREȘEDINTELE CLSU – COMUNA FLOREȘTI 
 

Subsemnatul(a)/Asocierea fără personalitate juridică, _______________________________________, 
cod de identificare fiscală ____________________________________, cu domiciliul/sediul în localitatea 
______________________________, str. ____________________________________.  nr. ___, bl. ______, 
sc. ___ , et. ___ , ap. ___ , județul ______________, cod poștal _________, telefon ____________________, 
e-mail ____________________________________________________, reprezentat(ă) prin dl/dna 
_________________________________________, CNP _________________________,  cu domiciliul în 
localitatea _________________________, str. __________________________ nr. ___, bl. _____, sc. ___ , 
et. ___ , ap. ___ , județul ______________, cod poștal _________, posesorul/posesoarea documentului de 
identitate seria ____ nr. ___________________, eliberat de ___________________________ utilizator al 
terenului agricol cultivat cu: (tipul de cultură /mp, h, ar) _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
vă rog să dispuneți numirea și trimiterea Comisiei pentru constatare pagubelor și estimare/evaluare 
a pierderilor, potrivit art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare și să-mi puneţi la dispoziţie Procesul-Verbal de constatare a pagubelor și 
estimare/evaluare a pierderilor în urma manifestării riscului natural – SECETĂ PEDOLOGICĂ, 
încheiat de către comisia numită prin dispoziție a primarului la finalizarea acţiunii de verificare, referitor la 
riscul produs pe terenul agricol situat la adresa: _______________________________________________, 
nr. ___, localitatea _______________, judeţul _______________, aceasta fiindu-mi necesară pentru dosarul 
de despăgubire înaintat către _____________________________________________ sau încadrarea la alte 
despăgubiri stabilite de guvern. 
 

Nr. 
crt. 

Localitatea Cultura Parcela/Tarla Bloc fizic 

Suprafața 

declarată 
cultivată 

(ha) 

Suprafața 

declarată 
afectată 

(ha) 

Fenomenul 

0 1 2 3  4 5 6 

1        

2        

3        

4        

        
 

Data ..............          Semnătura 
 
     

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile Legii nr. 190/2018 referitoare la protecţia datelor cu caracter 
personal şi consimt să se prelucreze și se păstreze spre identificare aceste date. 
Prin completarea acestui formular sunteți de acord ca datele cu caracter personal colectate în scopul înscrierii la eveniment  să 
fie procesate în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind li bera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR). 

Data        Semnătura 

     Nr. de înregistrare  

REZOLUȚIE 
PRIMAR COMUNA FLOREȘTI 
Bogdan Nicolae PIVARIU 
Semnătura, 
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