ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.35 din 31 august 2015 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2014 şi
stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Naidăş;
- raportul de specialitate al compartimentului Registrul Agricol din cadrul aparatului de lucru al
Primarului comunei Naidăş;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
- prevederile O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, actualizată;
- prevederile H.G.R. nr.1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010 – 2014;
- prevederile art.7 alin.4 din Ordinul nr.95/153/2010 pentru aprobarea normelor tehnice de completare a
registrului agricol pentru perioada 2010-2014
- programul de măsuri propus de compartimentul de specialitate;
- prevederile Dispoziţiei nr.39/20.07.2015 privind numirea doamnei Dorina ORZA – Referent III
Superior – Compartiment Registru Agricol pentru a înscrie datele în Registrul Agricol al comunei Naidăş
- prevederile O.G.R. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile H.G.R. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019;
- adresa nr.4/9542/09.07.2015 a Instituţie Prefectului – Judeţul Caraş-Severin având ca obiect situaţia
registrelor agricole
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
In temeiul art.36 alin.2 lit.a şi d, art.45 – 48si art.115 lit.b din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE :
Art.1 – Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru anul 2014, în conformitate
cu datele din raportul de specialitate al compartimentului Registrul Agricol din cadrul aparatului de lucru al
Primarului comunei Naidăş care face parte integra
Art.2. – Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise în Registrul Agricol
conform anexei la prezenta hotărâre. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 – Până la aprobarea normelor tehnice de completare a registrelor agricole pentru perioada 2015 –
2019 , acestea :
- vor fi numerotate, parafate, sigilate,
- se vor deschide pozitiile în registrele agricole pentru perioada 2015 – 2019
- se vor intocmi şi transmite centralizatoarele pentru anul 2014, conform prevederilor legale.
Responsabil: Orza Dorina – Referent III Superior (agent agricol)
Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Naidăş prin
Compartimentul Registrul Agricol.
Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică,se va face publică: prin afisare sitte-ul Primăriei comunei Naidăş,
intră în vigoare şi se comunică în baza art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art115 alin.3 şi 5 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Caraş–Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul Registrul Agricol .
NAIDĂŞ
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NR.35
Anamaria Alida NOVAC
DATA 31.08.2015

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

