
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTESTI 

HOTARARE 
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2019 si 

stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 

Avand in vedere: 
Proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 3802/17.02.2020; 
Raportul compartimentului de specialitate cu privire la analiza stadiului de inscriere a datelor in 

Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei 
activitati nr. 3779/17.02.2020; 

Prevederile O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Prevederile Ordinului comun nr. 289/ 2017, modificat in 2018 pentru aprobarea normelor tehnice 

de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019; 
Prevederile Legii nr. 52/2003, lege privind transparenta decizionala in administratia publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baltesti; 
Avizul secretarului general al comunei Baltesti; 
In temeiul dispozitiilor art. 196, alin .(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

Consiliul local al comunei Baltesti, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 

Art.l. Se ia act si se aproba raportul privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul 
agricol pentru .semestrul II al anului 2019 , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare; 

Art.2. Se aproba Programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in 
Registrul Agricol al comunei Baltesti, conform anexei nr. 2 care face parte mtegranta din prezenta hotarare; 

Art.3. Cu ducerea la lndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul primar si 
compartimentul Registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baltesti. 

Secretarul general al comunei va lua masuri de comunicare a prezentei hotarari celor interesati 
in termenul prevazut de lege. 
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Sedinta ordinara/ Nr. consilieri Nr.consilieri 
extraordinara In functie prezenti 

ordinara 13 12 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR GENERAL, 

POPESCU SIMO:WALINA 

Nr. voturi Nr. voturi Nr. 
"pentru" "contra" abtineri 

12 - -


