
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMU N A ADU NAŢ I  
C O N S I L I U L  L O C A L   

   
H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

Privindmodul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 – 2024, la nivelulcomuneiAdunați 
 

Consiliul Local al comuneiAdunaţi, judeţulPrahova, întrunitînşedinţăordinarăastăzi25.06.2020; 

Văzând: 

- referatulde aprobareprivindmodul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024, la nivelul 
comunei Adunati; 

- raportulcompartimentului de resort din cadrulaparatuluipropriu de specialitate al primaruluicomuneiAdunați; 

- avizulcomisiei de specialitateprograme de dezvoltareeconomică - socială, buget - finanțe, 
administrareaserviciului public șiprivat al comunei, agricultură,  gospodăriecomunală,  
ecologieşiprotecţiamediului, servicii  a Consiliului Local Adunaţi; 

- avizulfavorabil al comisiei de specialitatepentruînvățământ, sănătate, cultură, protecţiecopii, activităţi sportive 
şi agreement; 

 - avizulfavorabil al comisiei de specialitatepentruadministrațiepublică, juridică, 
apărareaordiniipubliceșidrepturilecetățenilor; 

Înbazaprevederilor: 

      - art.1 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-Hotărârea Guvernului nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

-art. 2 alin.(2) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-
2024, aprobate prin Ordinul comun nr.25/1382/37/1642/14297/746/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; 

-art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b și d), alin.(7) lit.n), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139 și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI adoptăprezentahotărâre: 
Art.1.(1)Se aprobă modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 – 2024, atât pe suport electronic 
cât și pe suport hârtie la nivelul comunei Adunați, județul Prahova. 

 (2)Înscrierea, completarea și ținerea la zi a Registrului Agricol pe suport de hârtie și în electronic, precum și 
centralizarea și transmiterea datelor către Registrul Agricol Național – RAN se realizează de către 
Compartimentul Agricol  din cadrul Primăriei comunei Adunați. 
Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei 
comunei Adunați. 

 

 

Art.3.Prezenta hotărâre sevaaduce la cunoștințăpublică la sediulșipe site-
ulPrimărieicomuneiwww.comunaadunati.roși se vatransmitepringrijasecretaruluigeneral al comuneiAdunați: 

http://www.comunaadunati.ro/


-   InstituţieiPrefectului-judeţPrahova; 

-   PrimaruluicomuneiAdunaţi, - judeţPrahova 

- CompartimentuluiTaxe, Impozite, Financiar, Contabil din cadrulaparatului de specialitate al 
PrimaruluicomuneiAdunaţi, judeţulPrahova; 

- CompartimentuluIuiAgricoldin cadrulaparatului de specialitate al PrimaruluicomuneiAdunaţi, judeţulPrahova; 

- CompartimentuluiAchizițiiPublice din cadrulaparatului de specialitate al PrimaruluicomuneiAdunaţi, 
judeţulPrahova;  
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,           
                        CONTRASEMNEAZĂ, 

DAVID ADRIAN SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,      PETRUŢA  
TERMENTU 

 

 

ADUNAŢI,25.06.2020 

NR.20 

 

Nr. consilieriînfuncţie Nr. consilieriprezenţi Nr. voturipentru Nr. voturi contra Nr.voturiabțineri 

         11       11   11        0      0 
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