ROMANIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA ROMÂNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
717340- - com. Românești , jud. Botoşani  tel : (o231)565080/fax: (0231) 565205 
e-mail:romanesti@bt.e-adm.ro

HOTĂRÂRE
Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2019 și stabilirea
măsurilor de eficientizare a acestei activități

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMÂNESTI, JUDETUL BOTOSANI, întrunit în
ședința sa ordinară din data de 20 februarie 2020;
Examinând :
Referat de aprobare nr. 889 din 14.02.2020 cu privire la analiza stadiului de inscriere
a date lor in Registrul agricol pentru anul 20 19 si stabilirea masurilor pentru
eficientizarea aeestei activitati;
Raportul de specialitate nr.890/14.02.2020, la proiectul de hotarare privind analiza
stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru anul 2019 si stabilirea
masurilor pentru eficientizarea acestei activitati;
Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Românești ;
in temeiul dispozitiilor:
- O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completarile si modificarile ulterioare;
- H.G.R. nr. 218 privind registrul agricol pentru perioada 2015 - 2019;
- art. 8, alin. (4) din Ordinul c omun 734/480/1003/3727/2015
pentru aprobarea
Normelor tehnice de c ompletare a registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019;
- Legii nr. 54/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.
28/2008 privind registrul agricol.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, c u completarile §i
rnodificarile ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, eu
rnodificarile si completarile ulterioare
In temeiul prevederilor art. 129 alin.(l), alin.(2 ) lit.a, art. 139 alin.(1) §i art. 196
alin.(I) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrati v ,
HOTARASTE:
Art.l. - Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru anul
2019 in conformitate cu datele din raportul de specialitate al Cornpartirnentului Agricol, fond
funciar , din cadrul aparatuIui de specialitate
al primarului comunei Românești, conform
anexei 1 care face parter integranta din prezenta hotarare,
Art.2 - Se aproba Programul de masuri pentru eficientizarea datelor inscrise in
Regist rul agricol, conform anexei 2 care face parter integranta din prezenta hotarare.
Art.3 .- Cu ducere la indeplinire a sarcinilor din prezenta hotarare se incredințează
Primarul comunei R o m â n e ș t i , prin Compartimentul Agricol si functionarii publici eu
atributii in completarea registrului agricol.

Art.4. - Prezenta hotarare poate fi contestata potrivit prevederilor Legii
eontenciosului administrativ nr. 554/2004, eu modificarile si completarile ulterioare, la
Tribunalul Botosani, Sectia Contencios Administrativ.
Art.5. - Prezenta hotarare se comunica: Institutiei Prefectului judetului
Botosani, Primarului comunei Românești, Compartimentului registrul agricol, fond
funciar și se aduce la cunoștință publică.
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