ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL SPANTOV
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT Spantov, judetul Calarasi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SPANTOV, JUDEŢUL CALARASI, întrunit in
şedinţa ordinara astăzi 30 mai 2018;
Având in vedere:
 Referatul de aprobarea nr.1862/02.05.2018 al domnului primar Gheorghescu Silviu Niki privind
necesitatea aprobarii modului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT Spantov, judetul
Calarasi;
 raportul compartimentului de specialitate intocmit de catre doamna Miu Lenuta cu privire la
necesitatea aprobarii modului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT Spantov, judetul
Calarasi;
 prevederile pct.3 raportat la art. 1 alin.(6) din Legea nr. 54/2017 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol aprobata cu
modificarile si completarile ulterioare;
 prevederile Hotararii Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 20152019;
 prevederile art. 8 alin. 4 din Ordinul nr. 734/480/1003/3727/2015 privind normele tehnice de
completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
 avizele comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de disciplină … , agricultură,
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
si pentru probleme de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport de pe lînga Consiliul Local Spantov;
 prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 prevederile Legii nr. 52/2003, lege privind transparenta decizionala in administratia publica ;
 prevederile art.36 alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(6) lit.a) pct.19 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) si art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 – Legea
administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si complaetarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 (1)Se aproba modul de intocmire a registrului agricol dupa cum urmeaza: incepand cu
anul 2018 registrul agricol se intocmeste si se tine la zi in format electronic;
(2) Inscrierea si actualizarea datelor in registrul agricol se va face cu respectarea
prevederilor din Legea nr. 54/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.
28/2008 privind registrul agricol;

Art.2 Registrul agricol intocmit in format electronic va fi interconectat cu Registrul Agricol
National, fiind implementat, dezvoltat si administrat de catre Agentia Nationala de Cadastru si
Publicitate Imobiliara in vederea raportarii unitare catre institutiile interesate a datelor gestionate de
catre acestea;
Art.3 Primarul comunei Spantov, impreuna cu compartimentul Stare civila, registrul agricol si
cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Spantov vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Secretarul comunei va lua masuri de comunicare a prezentei hotărâri celor interesaţi
in termenul prevăzut de lege.

Presedinte de sedinta,
Consilier,Marin DRUGU
Nr. 25
Adoaptata la comuna Spantov
Astăzi, 30 mai 2018
Contrasemneaza:
Secretar comuna Spantov,
Liliana BUCIUMENEANU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13
consilieri locali prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Spantov.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei
Spantov și pe pagina de internet, cu datele personale anonimizate

