
 

         R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BOTOŞANI 

COMUNA ROMÂNEŞTI 

         P R I  M A R ,   

 

 

 

P R O I E C T    D E    H O T Ă R Â R E  
 

privind aprobarea modului de întocmire și ținewre la zi a Registrului agricol precum și 

implementarea Registrului agricol Național(RAN) pe raza UAT comuna Românești, județul 

Botoșani 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI   ROMÂNESTI,   JUDETUL  BOTOSANI 

Examinând  : 

Referat   de  aprobare  nr. 2915 din  23.06.2020  cu   privire   la modul de întocmire și ținere la 

zi a registrului agricol pe perioada 2020 -2024  la comuna Românești, județul Botoșani;  

Raportul   de  specialitate   nr.2916 din 23.06.2020     la  proiectul   de  hotarare   privind  
registrul agricol 2020 – 2024;; 

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. (1) - Se ia act de fa pt ul  c ă   în toc mi rea  și   ț i ne rea  la  z i  a  r egi st rul ui  

a gric ol  pe nt ru  c omuna R omâne șt i ,  j udeț ul  B ot oșpa ni    se  real ize ază  a tâ t  pe  
supor t  de  hârt ie  cât  ș i  pe  supor t  e lect ronic  ,  p rec um și  de  i mpl e me nta rea  
Re gi st ru lui  a gric ol  Naț i onal  (R AN) .  

                (.2)  - Însacrierea completarea, ținerea la zi a registrului agricol pesuport de hârtie și în 

format electronic, precum și centralizarea și transmiterea datelor către Registrul agricol Național 

(RAN) se va face în continuare de compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Românești, județul Botoșani. 

               Art.2  .-  Cu  ducere  la indeplinire   a sarcinilor   din prezenta  hotarare   se incredințează 
Primarul  comunei  R o mâ n e ș t i ,   prin Compartimentul   Agricol  si functionarii  publici  eu 
atributii in completarea   registrului  agricol. 
 

            Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică în termen legal: Instituției Prefectului Județul Botoșani; 

 



Primarului comunei Românești, județul Botoșani ;Compartimentului registrul agricol, fond funciar. Și 

afișat pe site-ul Primăriei Românești și la sediul acesteia. 

 

 

 

      PRIMAR, 

Ing.BUZOIANU DUMITRU                               Vizat pentru legalitate, 

                                                                                 Secretar general, 

                                                                                   Rusu Magdalina 
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