
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL CORNEŞTI 

H O T Ă R Â R E 

Nr.21 din 28 mai 2020 

privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024     

      Consiliul local al comunei CORNEŞTI, judeţul Dâmboviţa. 

     Având în vedere : 

        - Prevederile Legii nr. 68/1991 privind registrul agricol; 

        - prevederile art.1,alin.(1) , alin.11 ,alin.(4)-alin.(6) din  O.G. nr. 28/2008 privind registrul 

agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare ;                

        - prevederile art.1 și art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol 

pentru perioada 2020-2024;                 

       - prevederile art.2 alin.(2) din Ordinul comun nr.25/1.382/37/1.642/14.297/202/746 /2020 al 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de 

Statistică, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară și Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

modul de completare  a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; 

      - prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2,alin.2,art.41,art.50, din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică  

legislativă pentru elaborarea actelor normative ,republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

        - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei înregistrat cu nr.4537/04.05.2020;          

        - referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat cu nr. 4538/04.05.2020; 

        - raportul nr.4697/07.05.2020 al secretarului general al comunei din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Corneşti; 

        - avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;             

        - Prevederile,art.3,art.5,lit.ee,art.88,art.95 alin.(2),art.96,art.98,art.105,alin.(1), art. 123, alin. 

(1) şi alin. (4), art. 129, alin. (1) şi alin. (2), ”d” raportat la art.154,art.155 ,alin.(1),lit.d,alin.5,lit.c 

art. 140, alin. (1),  art.197 ,alin.1-2,alin.4-5, art.198 ,alin.1-2, art.240 ,alin. (1), art.243 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,  cu modificările 

ulterioare, 

         În temeiul art.139,alin.(1), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.”a” Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările    

ulterioare, 

                  CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 

 

         Art. 1. Se aprobă modul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 atât 

pe suport hârtie cât și  în format electronic. 

         Art.2.- Hotărârea să fie dusă la îndeplinire de primarul comunei prin Compartimentele  din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

         Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei Corneşti 

Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa ,primarului comunei ,Compartimentului agricol , fond 

funciar și cadastru şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina 

de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile 

autorității deliberative” . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

      Florin   GHEORGHE                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                       Gheorghiţa STAN 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.____.2020, cu un număr de _____voturi 

pentru,voturi împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri . 
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