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HOTĂRÂRE 

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol  pe semestrul II  al anului 2019 precum și stabilirea 

de măsuri pentru eficientizarea activității de  înscriere a datelor în registrul agricol pentru  perioada 2020-2024 

 

 

Consiliul Local  al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 30.01.2020, 

Având în vedere: 

-Nota de constatare întocmită de secretarul comunei și înregistrată cu nr.92/8.01.2020 cu privire la proiectul inițiat precum și 

raportul de specialitate înregistrat cu nr. 93/8.01.2020,  

-Referatul de aprobare nr. 87/8.01.2020 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat, 

-Prevederile art. 6, art. 8 şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 98/2009; 

-Prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; 

-Prevederile Hotărârii Guvernului  nr.985/31.12.2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

-Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată ; 

-Prevederile H.C.L.nr.73/19.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință, 

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate înregistrat cu nr. 599/27.01.2020,  

  -În conformitate cu prevederile art.8 alin.(4) din Ordinul comun al  ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al  

ministrului afacerilor externe, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administrației publice și fondurilor 

europene, al ministrului finanțelor publice, al președintelui Institutului Naţional de Statistică, al directorului general al Agenției 

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și al președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare  nr. 

289/147/7.325/2017/437/1.136/2018/1.588/2017/3/2018  privind aprobarea Normelor a  registrului agricol pentru perioada 

2015-2019; 

            În temeiul art. 129 alin.(2) lit.a) şi b), art. 139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit. a  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, Consiliul Local al comunei Roseți adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1.-Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei Roseți, județul Călărași  pentru semestrul II al 

anului  2019, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Se aprobă programul de măsuri și termene pentru anul 2020 privind eficientizarea datelor înscrise in Registrul agricol, 

conform anexei nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.- Începând cu anul 2020, la nivelul comunei Roseți, județul Călărași, registrul agricol va fi gestionat atât în format 

electronic cât și pe suport de hârtie. 

Art.4. Registrul agricol electronic va fi interconectat cu Registrul Agricol Național (RAN), care va fi implementat, dezvoltat și 

administrat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în vederea raportării unitare către instituțiile 

interesate a datelor gestionate de către acesta, conform prevederilor legale care reglementează acest aspect. 

Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărari se însărcinează funcționarii din cadrul compartimentului 

Registrul Agricol-Cadastru și Agricultură din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Roseți.  

Art.6.-Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al  comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei   şi prefectului judeţului Călărași şi se aduce la cunoştinţă publică  prin publicarea pe 

pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro și prin afișaj la sediul Primăriei comunei Roseți.   

 

         Preşedinte de şedinţă                                                                                                    Contrasemnează, 

        Gheorghe TĂNASE                                                                                     Secretar general-Lavinia TĂNASE 

                                 

Nr. consilieri:15 

Prezenti:15 

Adoptată cu  15     voturi”pentru” 

Voturi contra___ 

Abţineri____. 

 

Nr.3 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 30.01.2020 
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