ROMANIA
JUDETAL PRAHOVA
COMANA BRAZT
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind stabilirea modului de intocmire a Registrulai Agricol
al comunei Brazi, judelul Pruhova
Avand in vedere prevederile:
- art.1 alin" (1) - a1in.(6), art.9 gi art"

l8 din Ordonanta Guvernului nr.28r2008 privind registrul
agricol ,aprobatd cu modificdri gi completlri prin Legea nr. 9812009, cr-r modificdrile qi completarile
ulterioare;

-Hotararii Guvemului nr.98512019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;
-Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024,

al ministrului agriculturii gi dezvoltdrii rurale, ministrului lucrdrilor
publice, dezvoltarii gi administraliei, ministrului afacerilor inteme, ministrului finan{elor publice,
pregedintelui Institutului National de Statisticd. directorului general al Agenliei NzL{ionale de Cadastru qi
Publicitate Imobiliard gi pregedintelui Autoritdtii Nationale Sanitare Veterinare gi pentru Siguranla
Al imentelor nr "25 I 1 3821 37 I 1 642 I | 4297 I 7 46 din 2020 ;
-art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.s) si alin.14 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ , cu modificdrile gi completlrilt: ulterioare;
aprobate prin Ordinul comun

Luand act de:
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Brazi, judetul Prahova, in calitatea sa de initiator,
inregistrat la nr.13277 din 04"05.2020:
-Raportul de specialitate al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului prin care se propune adoptarea Proiectului de hotdrdre stabilirea modului de intocmire a
Registrului agricol al comunei Brazi, judelul Prahova;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului l,ocal al comunei Brazi
-Avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul prahova;
in temeiul afi.. 139 atin.(t) si art. 196 alin.(i) lit.a) din ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul local al comunei Brozi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:
Art" I Se aproba intocmirea gi linerea la zi a Registrului Agricol pentru IJ.A.T. Comuna Brazi.
judelul Prahova, pentru perioada 2020- 2024, exclusiv in
format electronic.
Art. 2 Registrul agricol electronic va fi interconectat cu Registrul agricol national (RAN), in
vederea raportdrii unitare cdtre instituliile interesate a datelor gestionate de cdtre acesta.
ArL 3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Compartimentul fond funciar.
cadastru si agricultura din cadrul aparatului de specialitate al primarului si vor fi rransmise persoanelor si
autoritatilor interesate prin grija secretarului general al unitatii administrativ-teritori,ale.
PRE$EDINTE DE $EDINT,,{,
Mihaela STOICESCU
CONT,RASEMNEAZA,
Secretar general al comunei

Brszi, 29 mai 2020.
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