ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260;
tel:0242523123;
HOTĂRÂRE
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru
semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei
activitati
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judetul Calarasi, întrunit în ședința
ordinară din data de 30 august 2018;
Având in vedere:
- Raportul de aprobare intocmit de domnul viceprimar, Catana Ion,
inregistrat sub nr.3706/30.07.2018;
- Referatul secretarului comunei Ulmeni , inregistrat sub
nr.3705/30.07.2018;
- prevederile OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile HG nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 20152019;
- prevederile art.7 si art. 8 alin.(4) din Ordinul nr.
734/480/1003/3727/29.04.2015 privind aprobarea normelor tehnice de
completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
- prevederile Legii nr. 52/2003, lege privind transparenta decizionala in
administratia publica ;
- prevederile HCL Ulmeni nr.17/29.06.2018, privind alegerea presedintelui
de sedinta;
- procesele verbale de sedinta ale comisiilor de specialitate;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ; Comisia juridica si de
disciplina, inregistrat sub nr.4262/30.08.2018;Comisia de agricultura,
activitati economico-financiare..., inregistrat sub nr.4263/30.08.2018;
Comisia de invatamint sanatate si familie,....inregistrat sub
nr.4264/30.08.2018;
- prevederile art. 36 alin.2 litera d) din Legea nr. 215/2001 – Legea
administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) si art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea
nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si
complaetarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol
pentru semestrul I al anului 2018 , conform anexei nr. 1 care face parte
integranta din prezenta hotarare;
Art.2. Se aproba Programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de
inscriere a datelor in Registrul Agricol al comunei Ulmeni, conform anexei nr. 2,
care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza
domnul viceprimar si compartimentul Registrul agricol din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Ulmeni
Secretarul comunei va lua masuri de comunicare a prezentei hotărâri
celor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Iulian Mugurel MIRCEA
Contrasemnează ,
Secretar
Anisoara MANCIU
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