ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
HOTĂRÂRE
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol în semestrul I al anului 2019
şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOŞARI
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 3272/04.07.2019;
- raportul de specialitate nr. 3274/04.07.2019;
- avizul nr. 3445/16.07.2019 al comisiei juridică şi apărarea ordinii publice;
- prevederile O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019;
- prevederile art. 8 alin. (4) din Ordinul comun nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017
pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru
perioada 2015-2019 al ministrului agriculturii, ministrului finanţelor publice şi preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului
agricol pentru perioada 2015 – 2019;
- prevederile art.129 alin.(1), art.139 alin.(1), art.197 alin.(1), (2) şi (4), art.198 alin.(1)-(2) şi
art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se ia act de stadiul înscrierii datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului
2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în
Registrul agricol, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, la Tribunalul Giurgiu, Secţia
Contencios Administrativ.
Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Gogoşari şi compartimentului de specialitate
pentru ducere la îndeplinire, și se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al
comunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Chira Iulică

Contrasemnează,
Secretar general,
Brebenel Aurelia
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