ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL
ORAŞ MURFATLAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul III al
anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
Consiliul Local Murfatlar întrunit în şedinţa ordinară azi, 28.09.2021;
- Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de către Primarul oraşului
Murfatlar, Cojocaru Gheorghe;
- Raport de specialitate întocmit de cons.sup. Rimbu Liliana;
- Avizul comisiei nr. 1, 3;
Ținând cont de prevederile art. 1 alin.1, alin.2, lit.a, art.3-4 si art.6 din OG nr.
28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, art.6 si art.7
alin.4 din anexa la Ordinul comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru
perioada 2020-2024, HG nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit.b si lit.d, alin. 7 lit. n, art.139 alin.1,
art.196 alin.1 lit.a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local
Murfatlar;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol al UAT
Murfatlar pentru trimestrul III al anului 2021, in conformitate cu datele din raportul intocmit
de catre persoana desemnata cu completarea si tinerea la zi a registrului agricol din
Compartimentul Agricol al aparatului de specialitate al primarului orasului Murfatlar, jud
Constanta, prevazut in anexa nr.1, parte integranta din prezenta.
Art.2 – Se aproba programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere
a datelor in registrul agricol al orasului Murfatlar, jud Constanta, tinut in format electronic
si pe suport de hartie, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta.
Art. 3- Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art. 4 -Secretarul general al oraşului va comunica prezenta Instituţiei
Prefectului-Judeţul Constanţa, primarului oraşului Murfatlar, Compartimentului Registrul
Agricol, precum şi tuturor factorilor interesaţi.
Prezenta a fost adoptată cu …. voturi pentru, …. abţineri, .... voturi împotrivă.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VINTILĂ FLORIN

