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Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe
trimestrul -I- si trimestrul -II- 2020 si aprobarea Programului de masuri pentru
eficientizarea activitalii de inscriere a datelor in registrul agricol pentru perioada
2020-2024,precum si a modului de intocmire a registrului agricol

- CONSILIUL LOCAL AL COMIINEI STRAOANE DIN JUDETT]L VRANCEA,
astazi datade 14.07.2020, intrunit in sedinta ordinara,

- vazand proiectul de hotarare iniliat de primarul comunei si ascultand referatul de

aprobare prin care se motiveaza necesitate si oportunitatea inilierii, supunerii spre

dezbatere si aprobare;
- vazandraportul compartimentului de specialitaterr.2979109.07 2020, intocmit

de d-na Apreutese Mari-Camelia inspector superior in aparatul de specialitate al
primarului comunei Strdoane, jud.Vrancea, din care rezulta necesitatea initierii si

aprobarii proiectului de hotarare pentru analiza stadiului de inscriere a datelor in
registrul agricol pe trim.I si trimJl -2020 si aprobarea Programului de masuri pentru
eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol pentru perioada 2020-
2024;

- vazad rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local prin care se

avizeaza proiectul de hotarare in forma initiate de primar;
-, in conformitate cu prevederile Legii w.5212003 privind transparenta declzionala

in administratia publica locala;
- in conformitate cu prevederile din Ordonanta Guvemului nr.2812008 privind

registrul agricol, cu modificarile si completarile la zi;
- in conformitate cu prevederile Hotararii Guvemului nr.985/27.12.2019 privind

registrul agricol pentru perioada 2020-2024;
- in conformitate cu prevederile Ordinului comwrm.25/23.01.20201

nr. 13 82 I 0 1 .0 4.2020 / nr.37 I 0 5.03 .2020 I ru. I 642 I 26.02.2020 I nr. 1 4297 121.02.2020 /
nr.746106.03.2020 sirtr.20107.02.2020, pentru aprobarea Normelor tehnice privind
modul de completare a registrului agricol pentruperioada2020-2024,publicatin
Monitorul Oficial la data de 13.04.2020;

- in conformitate cu prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnica
legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si
completarile la zi;



@

- in conformitate cu prevederile art.l?9 alit.2,lit."d", alin.7, lit."s", art.139,
art.155, alin.1, lit."b", lit."d', art.196 alin.1, lit."a" din Ordonanla de urgen!6
nr.57 105.07 .2019 privind Codul administrativ, adopta prezerta,

HOTAnanp
Art.l. Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol al

comunei StrSoane, judelul Vrancea, pentru trim.I. si trim.Il. 2020, conform anexei nr.1

la prezenta din care face parte integrantd.
Art.2. Se aproba Programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de

inscriere a datelor in registrul Agricol pentru perioada2020-2024la comuna Straoane,
jud. Vrancea, conform anexei nr.2 la prezenta din care dace parte integranta.

Art.3. Se aproba ca mod de intocmire a registrului agricol pe suport de hartie si

in format electronic, la comuna Straoane, jud. Vrancea, pentru perioada 2020-2024.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se desemneaza,

primarul comunei, secretarul general al comunei si Compartimentul Registrul Agricol.
Art.S. Prezenta hotarare se publica pe site-ul comunei si se comunica prin

intermediul secretarului general al comuei Institutiei prefectului pentru controlul
legaiitatii, persoanelor interesate si primarului comunei pentru ducere la indeplinire.
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PROCEDURA OBLIGATORIE ULTERIOARA ADOPTARII
HOTARAzuI CONSILIULUI LOCAL AL COMIIMI STRAOANE nr.23123.07.2020

Nr.
crt.

OPERATIUNI EFECTUATE DATA
ZZfi-L/AN

Semnatura
persoanei
responsabile sa

efechleze procqflura

1. Adoptarea hotararii l.1ttLY,
2. Comunicarea catre primarul comunei r 0rLu
3. Comunicarea catre prefectul judetului -lrx;.r)!--
4. Aducerea la cunostinta publica \.rr-'#
5. Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual l)ilJl-
6. Hotararea devine obligatorie si produce efecte \tt, lll ]V

23.07.2020


