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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTE STI
HOTARARE
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pent ru semestrul I al anului 2019 si
stabilire a masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Avand in ve dere:

Raportul compartime nt ului de specialitate cu privire la analiza stadiului de inscriere a datelor in
Regi st rul Agricol pentru sem es trul al I al anului 2019 si stabilirea masu ri lor pentru eficientizarea acestei
activitati, nr. 6273 / 18.07.2 019;
Prevederile OG nr. 28/2 008 privind registrul agrico l, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Ordinului co mun nr. 289/ 2017, modificat in 2018 pen tru aprobarea normelor tehnice
de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
Prevederi le Legii nr. 52/2003, Lege privind transparenta decizi onala in administratia publica, cu
modificari le si co mp letarile ulterioare;
Rapoartele de avi zare ale comisiilor de specialitate din cadrul Con siliului local Baltesti;
Av izu l secretarului
In teme iul dispozitiilo r art. 196, alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul loca l al comunei Baltesti, judetul Prahova, ado pta prezenta hotarare:
Art.1. Se ia act si se aproba rap ort ul privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul
agrico l pen tru se mestru l I al anului 2019 , conform anexei nr. 1 care fa ce parte integranta din pre zenta
hotarare;
Art.2. Se aproba Programul de mas uri pentru efic ientizarea activitati i de in scriere a datelor in
Registrul Agricol al comune i Baltest i, conform anexei nr. 2 care fa ce parte integranta din prezenta
hotarare ;
Art.3. Cu ducerea la lndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul primar si
com pa rti me nt ul Reg istrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baltesti.
Secretarul comun ei va lua ma su ri de comunicare a preze nt ei hotarari celor interesati in
t ermenul prevazut de lege.
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