
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.411/22.01.2020

 PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere a registrului agricol

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

Având în vedere:
- Referatul de aprobare  al Primarului Comunei Aluniş  nr.  411  din  22.01.2020;
- Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul administraţie publică din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Aluniş ,  nr. …….. din  …………… ;
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi
liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Prevederile art. 1 alin. (4) - (7) ale Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul
agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
         În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1) şi alin.(2) litera a) din Ordonanţa de Urgenţă
nr.57/2019 privind  Codul  administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

      Art. 1. - La nivelul Primăriei Comunei Aluniş, începând cu 01 ianuarie 2020 registrul
agricol  se întocmeşte ṣi  se ţine exclusiv în format electronic.

Art.2- Se desemnează Primarul Comunei Aluniş  şi personalul din cadrul aparatului
propriu de specialitate  cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Personalului din cadrul aparatului de specialitate al
       Primarului Comunei Aluniş
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
       Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei.

              Iniţiator
               Primar,

               Iulian-Cristian Bîgiu

Nr.11
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR

Nr. 411/22.01.2020

REFERAT  DE  APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere a registrului agricol

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre
cu următorul obiect:

aprobarea modului de întocmire şi ţinere a registrului agricol

În susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare

         Analizând prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.28/2008 privind registrul
agricol, cu modificările şi completările ulterioare :

„ (5) Registrul agricol se intocmeste in format electronic, pe fiecare localitate
componenta a unitatii administrativ-teritoriale, cu obligatia de a se interconecta cu
Registrul agricol national (RAN), in vederea raportarii unitare catre institutiile
interesate a datelor gestionate de catre acesta. In cazul unitatilor administrativ-
teritoriale unde nu s-a trecut la gestionarea registrului agricol in format electronic,
acesta se poate intocmi pe suport hartie.
   (6) Consiliul local, la propunerea primarului, aproba prin hotarare modul de
intocmire a registrului agricol, pe suport hartie sau in format electronic, potrivit
capacitatii administrative de care dispune.
   (7) Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se intocmeste si se tine
la zi in format electronic. «

propun spre dezbatere și aprobare  următorul proiect de hotărâre .

PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu


