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HOTĂRÂREA Nr. 15 / 16.04.2020  

privind aprobarea modului de întocmire a Registrului agricol  

la nivelul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEŢUL GIURGIU întrunit în 

şedinţă ordinară, având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 100/1850/04.03.2020 al primarului comunei Roata de Jos;  

- Raportul de specialitate nr. 105/1855/20.03.2020 al Compartimentului Registrul agricol;  

- Prevederile art.1 alin.(5) şi (6) din O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi 

modificările ulterioare;  

- Prevederile H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;  

- Prevederile art.129 alin.(1), art.139 alin.(1), art.197 alin.(1), (2) şi (4), art.198 alin.(1)-(2) şi art.200 din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

-Avizele Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu numerele: 129/1879/15.04.2020, nr. 130/1880/15.04.2020 si nr. 131/1881/15.04.2020; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Roatade Jos, Județul Giurgiu, aprobă 

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modului de întocmire a Registrului agricol la nivelul 

comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe care îl consider legal și oportun și adoptă următoarea,  

 

H O T Ă R Â R E:  

 

Art.1 Se aprobă întocmirea registrului agricol la nivelul u.a.t. comuna Roata de Jos,                         

Județul Giurgiu, începând cu anul 2020, atât pe pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 

Art.2 Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea orice dispoziţie contrară.  

 

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu şi 

compartimentului de specialitate pentru ducere la îndeplinire, și se va aduce la cunoştinţă publică prin 

grija secretarului general al comunei și al Compartimentului Relații cu publicul și Rețeaua Electronică a 

Comunității Locale.  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   Contrasemneaza secretar general u.a.t.  

        POPA DĂNUȚ NICOLAE     Alexandrescu Camelia Constanța  
 


