
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   BĂL ĂTE TIȚ Ș

 HOTĂRÂRE
privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor in Registrul Agricol 

pentru trimestrul III  al anului 2022 

            Consiliul  Local al comunei Băl ăte ti,  judeţul Neamţ întrunit  in şedinţa ordinară din data deț ș
27.10.2022;

Având în vedere :
          -  referatul de aprobare  a primarului comunei Băl ăte ti, înregistrat sub nr.5238 din 21.10.2022;ț ș
           - raportul de specialitate nr.5270 din 21.10.2022, întocmit de compartimentul registru agricol din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Băl ăte ti;ț ș
            - prevederile Ordonanţei Guvernului  nr. 28 din 27 august 2008 , privind registrul agricol, cu
modificările i completările ulterioare;ș
           -  prevederile art.7, alin.(4) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol
pentru perioada 2020 – 2024, aprobate prin Ordinul Comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2019.
            Luând act de  avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local ;
            In temeiul art.129, alin.(1) i  alin.(2) lit.a, precum i art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind ș ș
Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare,ș

HOTĂRĂŞTE :

             Art.1 – Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul III al anului
2022, în conformitate cu datele din raportul de specialitate al Compartimentului registru agricol,   din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Băl ăte ti, prevazut în anexa 1, care face parte integrantă din ț ș
prezenta hotărâre.
               Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Băl ăte tiț ș
prin Compartimentul registrul agricol  - funcţionarul public cu atribuţii în completarea registrului agricol.

  Art.3  –Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică,  respectiv   se va comunica primarului
comunei Băl ăte ti , Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ  în vederea exercitării controlului cu privire laț ș
legalitate, cât şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, ROBAN  MIHAI

    Nr.48                                                                                            Contrasemneaza,
    Din 27.10.2022                                                                              Secretar general,
                                                                                                            Ursache Elena

                                        Total consilieri locali :13
Prezenti:11

Pentru:11


