
JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BABANA

HOTARAREA NR .45

Privind aprobarea modului de intocmire sitinere la zi a registrului agricol,
pentru perioada 2020-2024 la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna

Babana, judetul Arges.

Consiliul Local al comunei Babana, jud.Arges, intrunit in sedinta ordinara in
data de 27.07.2021..

Avand in vedere :

Raportul de audit intern nr.936/24.06.202L, prin care se. recomanda

emiterea unei hotarari a consilului local privind modul de intocmire si tinere la zi a

registrului agricol pentru perioada 2O2O-2O24 conform art.5 din Ordonanta

28/2008 actualizata;

- referatul de specialitate nr. 45!3/23.07.2021., intocmit de inspector agricol

Duminica Daniel, prin care ne expune modul de intocmire sitinere la zi, a registrului
agricol, la nivelul UATC Babana;

- Referatul de aprobare si proiectul de hotarare initiat de primar, lvan Vasile

Bebe;
- avizele comisiilor de specialitate ale consilului local;
-prevederile art.1 alin.(6) OrdonanteiGuvernului nr.28 /2008 privind registrul

agricol, actualizata;
-prevederile art.2 din Hotararea Guvernului nr.985/2019 privind registrul

agricol pentru perioada 2020-2024;
-prevederile art.2 alin(2) din Ordinul comun al Ministrului Agriculturii si

Dezvoltarii rurale, Ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei
Ministrului Finantelor Publice, Ministrului Afacerilor lnterne, Directorului general

al Agentiei Nationale de Cadstru si Publicitate lmobiliara, Presedintele Autoritatii
Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si Presedintele

lnstitutului National de Statistica nr.25/!.382137/1.642114297/74612A/2020 pentru

aprobarea Normelor tehnice privind modul de complectare a registrului agricol
pentru perioad a 2020-2024;

tn temeiul art.!29, alin (2), lit.(d)alin.(7), lit.(s), art.L39, alin.(1) siart.196, alin

(1), lit.(a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul

Administrativ,
HOTARASTE

Art.l. Pentru perioada 2020-2024, la nivelul U.A.T. Comuna Babana,

Registrul agricol va fi intocmit si tinut la zi atat in format electronic, cat si pe



Art.z. Cheltuielile privind tiparirea si difuzarea registrelorAgricole, precum
si cele privind gestionarea registrului agricol in format electronic se vor suporta
din bugetul local al comunei.

Art.3. Compartimentul registrul agricol va inscrie datele in registrul agricol,
pe care il va tine la zi atat in format electronic, cat si pe suport de hartie, va

centraliza si transmite datele catre Registrul agricol national(RAN) siva inainta
Primarului Comunei Babana raport detaliat cu privire la stadiul activitatilor
precizate anterior.

Art.4. Trimestrial, in sedinta consilului local, prin grija primarului, se face
analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol.

Art.S. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare celor interesati si
va fi comunicata lnstitutiei Prefectului jud.Arges

Nr.45
Adoptata in sedinta ordinara din data de

Cu un numar de 10 voturi << pentru>> din

eaza ,

r/eneral,
Adina Oana

27.07.2021,
numarul de 10 consilieri functie.

Presedinte de sedinta

Raducu Mihai ,l
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