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HOT4RAREA
Nr.80 din 27 iulie 2017
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul
s ta b ilir e a mds urilo r p e ntr u eJic i e ntiza r e a a c e s t e i activit dli

I

al anului 20U qi

Consiliul I-ocal al comunei Doljeqti, judeful Neamt intrunit in qedinfa ordinard din data de 27.07.2017;
Av6nd in vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Doljeqti;
- raportul de specialitate nr. din 23.03.2017 intocmit de compartimentul registru agricol, cadastru,
fond
funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doljeqti;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului t ocal ;
- prevederile Ordonanfei nr. 28 din 27 august 2008 (*actualizata*) privind registrul
agricol;
- prevederile H.G. m.21812015 privind registrul agricol pentru perioada ZO15 - Z0l9;
- programul de m[suri propus de compartimentul de specialitate;
- prevederile H.C.L. nr. 39 din 29 iunie 2015 privind analiza stadiului de inscriere a
datelor in registrul
agricol pentru perioada 20L0 - 2014 si a stabilirii masurilor pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru
perioada 201.5 - 20t9;
In temeiul art.36, alin.Z,lit. a, art.45 - 48 qi art.115, lit. b din Legea administraliei publice locale
m.21512001, republicat[, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

Art.1

-

HOTARAgTE :
Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului
2017

in conformitate cu datele din raportul de specialitate al Compartimentului registru agricol, cadastru,
fond funciar
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doljeqti, care face parte integrant6 din prezenta

hotdrAre.

Art.2

-

Se aprob[ Programul de mdsuri pentru eficientizarea activitalii de inscriere a datelor in
Registrul agricol, conform anexei la prezenta hotdr6re.
ArtS_- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd Primarul comunei Doljeqti prin
Compartimentul registru agricol, cadastru, fond funciar
funcJionarii publici cu atribuJii in completarea
registrului agricol.

Art'4 -Prezenta hotlr6re

se aduce la cunoqtinta public6, respectiv se va comunica primarului
comunei
Doljeqti , Instituliei Prefectului - Judelul Neam! in vederea exercitdrii controlului
cu privire la legalitate, c6t gi
celor nominaliza\i cu ducerea la indeplinire.

DINTA,

Aviz de legalitate,
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Ex.4;

Ds.

C.4.

