
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI  

 

HOTĂRÂREA NR. 224 

privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii  datelor 

în registrul agricol 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând Referatul de aprobare nr. 255/04.06.2020 al consilierilor: Dănescu Ştefan, 

Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuţ, Dragulea Sanda, Mateescu Marius-Nicolae, 

Văduva Sorin şi Hodorog Bogdan precum şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei 

Gestiune Patrimoniu – Serviciul Aplicarea Legilor Proprietăţii nr. 627/22.05.2020 şi al 

Direcţiei Administraţie Publică, Juridic- Contencios, Achiziţii Publice, Contracte nr. 

234/04.06.2020 privind analizarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe 

semestrul II al anului 2019, pe trimestrul I al anului 2020 și stabilirea programului de 

măsuri pentru eficientizarea înscrierii  datelor în registrul agricol; 

 În conformitate cu Avizul  din data de 03.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 

2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populaţie, Comerţ, Turism, 

Agricultura, Promovare Operaţiuni comerciale; 

În temeiul art. 7, alin. (4) din Ordinul nr. 25/2020, pentru aprobarea Normelor 

tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020- 2024, care prevede ca 

,,trimestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului 

de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru 

eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare 

identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol" ; 

Ținând cont de prevederile Ordonanței nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 25/2020, pentru aprobarea 

Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 și ale 

Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 

sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza art. 129 alin. (1) din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

HOTǍRǍŞTE: 

 

    Art. 1 Se aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în 

registrul agricol, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta  hotărâre, ca 

urmare a analizării stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al Municipiului 

Ploiești pe trimestrul I al anului 2020. 

         Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

         Art. 3 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 29 iunie 2020 

                                                         Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL, 

George-Sorin-Niculae BOTEZ                      Ioana Geanina SERBINOV    


