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     HOTĂRÂREA Nr . 10 

Privind analiza stadiului  de inscriere  a datelor in Registrul  agricol pentru anul 2020,  si aprobarea 

Programului de masuri privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor din Registrul agricol 

 

 Consiliul local al  comunei Dobarceni , judetul Botosani  ; 

 

  Analizand : - Proiectul de hotarare  si Expunerea de motive  prin care primarul comunei . in calitate 

de initiator solicita aprobarea analizei stadiului de inscriere  a datelor in registrul agricol pentru semestrul I si II 

al anului 2020  si stabilirea unor masuri pentru eficentizarea acestei activitati ;       

  -Raportul de specialitate  privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru  anul2020  

si stabilirea  unor masuri pentru eficentizarea acestor activitati  întocmit de consilierul superior din cadrul 

compartimentului  registrul agricol agricol, Programul de masuri propus  ,Avizele favorabile  ale  comisiilor de 

specialitate ale consiliului local ,  

 Avand in vedere : - prevederile art. 1 , art. 6, art. 9 , art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 28 din 

2008 - privind registrul agricol, modificata si completata prin Legea 54/2017   prevederile HOTĂRÂRII nr. 

985 din 27 decembrie 2019 privind registrul agricol, - ORDINUL nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 307 din 13 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, 

                    in temeiul 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrati 

      HOTARASTE:  

  

   

                 Art.1 Se ia act de stadiul de inscriere  a datelor in Registrul  agricol pe anul 2021 conform Anexei nr 

1 care face parte integranta din prezenta hotarare . 

 Art. 2. Se aproba Programul de masuri privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor din 

Registrul agricol al comunei Dobarceni  , conform anexei   care face parte din prezenta hotarare ;   

  Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul  comunei Dobarceni  prin 

intermediul  compartimentului  de resort din cadrul aparatului de specialitate   
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