ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol
la nivelul comunei Grindu, județul Ialomița
Nr.4 din 23.01.2019.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa;
În conformitate cu :
- prevederile O.G.nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ordinului 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;
Având în vedere :
- expunerea de motive 136 din 23.01.2019 a viceprimarului comunei Grindu ;
- raportul nr.135 din 23.01.2019 al compartimentului de specialitate;
- raportul comisiei de specialitate nr.118 din 23.01.2019;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat cu nr.4 din 23.01.2019;
În temeiul art.36, alin.(2), lit. „ d ” coroborat cu alin.(6),lit.” a „,pct.19 , art.45, alin.(1), art.
115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.l . Se aprobă modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol, la nivelul
comunei Grindu, județul Ialomița, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, până la data de
31.12.2019.
Art.2. Se aprobă modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol, la nivelul
comunei Grindu, județul Ialomița, numai în format electronic, începând cu data de 01.01.2020.
Art.3. Înscrierea și actualizarea datelor în registrul agricol se va face cu respectarea
prevederilor O.G.nr.28/2008 privind registrul agricol.
Art.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu pentru luarea la cunoștință și
inspectorului din cadrul compartimentului agricol pentru aducerea la îndeplinire, prin grija
secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe site – ul www.grindu.ro.
INIŢIATOR,
VICEPRIMAR,
Ionică Ionel

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol
la nivelul comunei Grindu, județul Ialomița
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa;
În conformitate cu :
- prevederile O.G.nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ordinului 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;
Având în vedere :
- expunerea de motive 136 din 23.01.2019 a viceprimarului comunei Grindu ;
- raportul nr.135 din 23.01.2019 al compartimentului de specialitate;
- raportul comisiei de specialitate nr.118 din 23.01.2019;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat cu nr.4 din 23.01.2019;
În temeiul art.36, alin.(2), lit. „ d ” coroborat cu alin.(6),lit.” a „,pct.19 , art.45, alin.(1), art.
115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.l . Se aprobă modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol, la nivelul
comunei Grindu, județul Ialomița, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, până la data de
31.12.2019.
Art.2. Se aprobă modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol, la nivelul
comunei Grindu, județul Ialomița, numai în format electronic, începând cu data de 01.01.2020.
Art.3. Înscrierea și actualizarea datelor în registrul agricol se va face cu respectarea
prevederilor O.G.nr.28/2008 privind registrul agricol.
Art.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu pentru luarea la cunoștință și
inspectorului din cadrul compartimentului agricol pentru aducerea la îndeplinire, prin grija
secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe site – ul www.grindu.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Țuțuianu Mariana
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.4.
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