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HOTĂRÂRE
privind analiza de inscriere a datelor in registrele agricole pe semestrul II al
anului 2020 și masurile ce se impun pentru eficientizarea acestei activitati.

Avand in vedere prevederile art.6,alin.1 din Ordonanta nr.28 /2008, privind
Registrul agricol,modificat și completat cu Legea nr.54/2017,
Ordin nr.25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a
registrului agricol pentru perioada 2020-2024
Vazand Proiectul de hotărâre nr.15/22.03.2021 și referatul de aprobare al
proiectului nr.53/22.03.2021 ,întocmit de primarul comunei Ceica,. Raportul de
specialitate din cadrul aparatului primarului nr.535/10.03.2021,precum si
Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru Comisia pentru
administraţie publică ,juridică şi de disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice,a
drepturilor cetăţenilor,muncă și protecție socială din cadrul Consiliului local al comunei
Ceica,
În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata în anul 2010,
În baza dispozitiilor art. 139 alin 1 , art. 196,alin.1,lit.a) din OUG 57/2019 Codul
administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 .– Se aproba stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru
semestrul II al anuuil 2020, dupa cum urmeaza :
1. Au fost verificate si completate în totalitate registrelor agricole, în format electronic
a fost realizată concordanta intre formatul electoric și operatorul de rol la impozite
și taxe a acestor modificări s-a realizat de catre :
Responsabil: Malița Monica – referent superior (agent agricol) – care are
atribuții completarea datelor inscrise in format pe hartie și format electronic;
verifica si completeaza registrul agricol potrivit atributiunilor stabilite in fisa postului
2. Semestrial, în şedinţa consiliului local,se va face analiza stadiului de înscriere a
datelor în registru agricol si stadiul de indeplinire a masurilor stabilite.
Responsabil: secretarul general al comunei care va verifica modul de
completare și ținere la zi a registrelor agricole atât pe suport de hârtie cât și electronic.

3. S-a asigurat indrumarea metodologica a functionarilor publici de executie din cadrul
Compartimentului agricol, de catre secretarul general al UAT Ceica
4. S-a analizat activitatea functionarilor publici cu atributii de tinere la zi a registrelor
agricole, astfel incat s-au remediat o parte din deficientele existente si care au dus
la imbunatatirea activitatii compartimentului agricol, astfel :
- Functionariul public din cadrul Compartimentului agricol vor intocmit lunar un
raport de activitate lunarl, vizat de secretarul general al UAT Ceica si aprobat
de primarul UAT Ceica
5. Registrele agricole sunt inregistrate in registrul de intrare – iesire, numerotate,
parafate, sigilate, paginile sunt legate corespunzator pentru asigurarea impotriva
degradarii, distrugerii sau sustragerii.
6. Toate datele privind producția vegetală,mișcarea animalelor,rapoarte
statistice(AGR),culturi agricole,nr.topografice ,cadastrale se vor completa
corespunzător.
7. Responsabil : d-na Malița Monica – referent superior (agent agricol)
8.Toate modificările din registrele agricole se vor face cu acordul scris al
secretarului comunei pe bază de cerere și documente justificative anexate ale
solicitantului conform art.9 alin.3 din Ordonanța 28/2008.
Art.2. – Pana la 31.12.2020 registrelor agricole au fost completate în format
electonic ,deasemenea și tabelele centralizatoare pe fiecare sat în parte și au fost
comunicate secretarului general.
Responsabil: Malița Monica – referent superior (agent agricol)
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţului Bihor
- Primarului comunei Ceica
-Compartimentului Agricol și fond funciar
-monitorul oficial local
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