ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTESTI
HOTARARE
privind analiza stadiului de insc riere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2018 si
stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
Avand in vedere:
Raportul compartim entului de specialitate cu privire la analiza stadiului de inscriere a datelor
in Registrul Agrico l pentru semestrul al I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru
eficientizarea acestei activitati, nr. 5295/21.06 .2018;
Prevederile OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Ordinu l ·comun nr. 289/ 2017 , modificat in 20 18 pentru aprobarea normelor
tehnice de complet are a registrului agricol pentru perioada 20 15-2019;
Prevederile Legii nr. 52/2003, lege privind transparenta deci zio nala in admini stratia publica, cu
modificarile si co mp letarile ulterioare;
Prevederile art. 36 alin.2 litera d) din Legea nr. 215/2001 - Legea administratiei publice
locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Rapoartele de avi zare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baltestti;
Avizul secretarului;
In temeiul dispozitiilor art. 45 alin . (1) si art. 115 alin .(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 - Legea
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si complaetarile ult erioare,
Consiliul local al comunei Baltesti, judetul Prahova, adopta prezent a hotarare:
Art.1. Se ia act si se aproba raportul privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul
agricol pentru semestrul I al anului 2018, conform anexei nr. 1 care face parte integra nta din prezenta

hotarare;
Art.2. Se aproba Programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in
Registrul Agricol al comunei Ba ltesti, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta
hotarare;
Art.3. Cu ducerea la l ndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul primar si
compartimentul Registrul agri col din cadrul aparatului de specialitate al pri marului comun ei Baltesti.
Secretarul comunei va lua masuri de comunicare a prezentei hota rari celor interesati
in termenul prevazut de lege .
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