
 

  

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  

                                                         
HOTARARE 

          privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru  semestrul  I 
                     al  anului 2019  şi stabilirea  măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi                                                            
 
 Consiliul  local al  comunei Bahna, judeţul Neamţ, intrunit in sedinta “de indata” din data de 31.07.2019; 
          Având în vedere  referatul întocmit de secretarul  comunei  nr. 1548 din 18.07.2019         
          Constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională   in 
administraţia publică, 
         În baza prevederilor : 

 O.G. nr. 28/2008 privind Registrul Agricol , cu modificările şi completările ulterioare ; 
 H.G. nr. 28/2015 privind Registrul Agricol  pentru perioda 2015-2019; 
 art. 8 alin.(4) din Ordinul  comun nr. 734/480/1003/3727/2015 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării  

Rurale /Ministrului Dezvoltării  Regionale şi Administraţiei Publice/ Ministrului Finanţelor Publice şi 
Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare  a  
Registrul Agricol  pentru perioda 2015-2019; 

 Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativă la elaborarea actelor normative ,republicată cu 
modificările şi completările ulterioare. 

        În temeiul dispoziţiilor 36 alin.(2) lit.,d, alin(6) lit. ,,a,, pct.19 ; art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1),lit.,,b,, 
din  Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicată , cu modificările şi completările ulterioare: 
                                                          

HOTARASTE: 
 
     Art.1. - Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019 în 
conformitate cu datele din raportul Compartimentului Agricol, din cadrul aparatului de specialitate  al primarului 
comunei BAHNA, conform anexei 1 care face parter integrantă din prezenta hotărâre.  
      Art.2 – Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise în Registrul agricol, conform 
anexei 2 care face parter integrantă din prezenta hotărâre.  
      Art.3 – Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se însărcinează Primarul comunei BAHNA 
prin Compartimentul Agricol, prin funcţionarii publici cu atribuţii în completarea registrului agricol.  
     Art. 4.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor interesate. 
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