ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFÂNTU GHEORGHE
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 – 2024
Consiliul local al comunei Sfântu Gheorghe , judet Ialomița , întrunit in ședința ordinară
din data de 18 mai 2020
Luând în considerare:




prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg
la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin
Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003;
prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, rerepublicată, modificată și completată.

Având în vedere:



Adresa nr.6857 din 29.04.2020 a Institutiei Prefectului –județul Ialomița referitoare la
Registrul agricol 2020-02024



Referatul de aprobare și motivare al primarului comunei Sfântu Gheorghe înregistrat cu
nr. 2247 din 04.05.2020



Referatul înregistrat cu nr. 2248 din 04.05.2020 întocmit de , referentul
în
Compartimentul Registrul agricol si Fond Funciar al Aparatului de specialitate al
Primarului Comunei SAfantu Gheorghe



Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sfantu Gheorghe nr.73 din 26 septembrie 2019
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al
anului 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi la comuna
Sfantu Gheorghe, judeţul Ialomita

În baza:


prevederilor art.1 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul
agricol, cu modificările şi completările ulterioare;



prevederilor art.1 teza I din Hotărârea Guvernului nr.985/2019 privind registrul agricol
pentru perioada 2020-2024;



prevederilor art. 2 alin.(2) si art. 7 dinNormele tehnice privind modul de completare a
registrului agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul comun
nr.25/1382/37/1642/14297/746/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;



prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b și d), alin.(7) lit.n), art.136 alin.(1), art.155
alin.(1) lit.d), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.

În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi
art.196 alin.(1) lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
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Codul Administrativ.
Art. 1. Se aprobă modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 – 2024,
numai pe suport electronic .
Art. 2. Înscrierea, completarea, ținerea la zi a Registrului Agricol în format
electronic, precum și centralizarea și transmiterea datelor către Registrul Agricol Național RAN se va face în continuare de către Compartimentul Registrul agricol si Fond Funciar al
Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sfantu Gheorghe.
Art. 3. (1) Hotărârea adoptată are caracter individual și va intra în vigoare la data
comunicării către primarul comunei Sfantu Gheorghe.
(1.2)
Hotărârea adoptată poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, modificată și completată.
(1.3)
Secretarul general al comunei Sfantu Gheorghe va asigura publicarea și
comunicarea hotărârii adoptate tuturor factorilor interesaţi.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Mitu Vasilica
CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al Comunei ,
Nita Tamara Ionela

Nr.45
Adoptata la Sfantu Gheorghe
Azi 18.05.2020
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