ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL VERGULEASA

Nr. 46/28.07.2022
HOTĂRÂRE

Cu privire la : analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei
Verguleasa, pe trimestrul II, anul 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei
activitati
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT,
Intrunit in sedinta ordinara din data de 28.07.2022
Avand in vedere:
- Raportul compartimentului agricultura si registrul agricol nr. 4793/06.07.2022 privind
stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Verguleasa, pe trimestrul II,
anul 2022;
- Raportul nr. 4794/06.07.2022 cu privire la programul de masuri pentru eficientizarea
activitatii de inscriere a datelor in Registrul agricol;
- Programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in
Registrul agricol;
- Proiectul de hotarare nr. 43/06.07.2022;
- Initiativa primarului conform referatului de aprobare nr. 90/06.07.2022;
- Raportul de specialitate nr. 4795/06.07.2022;
- Avizul favorabil nr. 17/25.07.2022 al comisiei de specialitate pe domenii de activitate
din cadrul Consiliului Local al Comunei Verguleasa - agricultură, amenajarea teritoriului si
urbanismului, protecția mediului și turism, administrarea domeniului public si privat al
comunei ;
- Anuntul nr. 96/15.07.2022, care atestă faptul că a fost respectată procedura prevăzută
de art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile O.G. nr. 28/2008, privind registrul agricol, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;
- Prevederile art. 7 alin. (4) 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;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) si art. 139 alin. (1) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica, republicata;
Ìn conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei
Verguleasa, pe trimestrul II, anul 2022, conform anexei 1, care face parte integranta din
prezenta hotarare;

Art.2. Se aproba Programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a
datelor inscrise in registrul agricol al comunei Verguleasa, conform anexei 2, care face parte
integranta din prezenta hotarare;
Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata potrivit prevederilor Legii nr.554/2004,
privind contenciosul administrativ;
Art.4. Hotărârea se va afisa pentru luare la cunostinta, se va posta pe site-ul
www.primariaverguleasa.judetulolt.ro si se va comunica:
_ Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
_ Primarului Comunei Verguleasa;
_ Compartimentului agricultura si registrul agricol;
Prezenta hotãrâre a fost adoptatã cu 10 voturi pentru, voturi impotriva – 0 si abtineri - 0.
- consilieri locali aflati in functie – 11
- consilieri locali prezenti la sedinta – 10.
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