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Proiect de hotărâre nr 34/20 mai 2020 
privind modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024 la 

nivelul comunei Bucov 
 

 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr 9334/2020 al primarului Comunei Bucov  cu privire la 

modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024 la nivelul comunei 

Bucov; 

Raportul de specialitate 9335/2020 al șefului biroului Registru agricol Cadastru și 
Mediu; 

Avizul comisiei de specialitate –juridica din cadrul Consiliului Local Bucov, 

În baza prevederilor: 

Art 1 alin (6) din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol cu 
modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr 98/2009; 
Legea nr 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol; 

Hotărârea Guvernului nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada  2020-

2024; 

Art 2 alin (2) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024 , aprobată prin Ordinul comun nr 
25/1382/37/1642/14297/746/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

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

Art 129 alin (1) , alin (2) lit b și d) , alin (7) lit n) din Ordonanța e Urgență a 
Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 

In temeiul prevederilor art 139 , art 196alin (1) lit a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul adminstrativ ; 

Consiliul Local Bucov , hotărăște:  
Art.1. (a) Se aprobă modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-

2024 , atât pe suport electronic cât și pe suport de hârtie. 



           (b) Inscrierea , completarea și ținerea la zi a Registrului agricol pe suport de 
hârtie și în format electronic  precum și centralizarea și transmiterea datelor  către 
Registrul Agricol Național-RAN se realizează de către funcționarii Biroului  
Registru Agricol, cadastru și mediu. 
Art.2.Prezenta hotărâre va fi înaintată în copie Instituției Prefectului, afișată pe 
site-ul primăriei comunei Bucov.  
 

 

 

              Președinte de ședință,                       Contrasemnează,  
                                                              Secretar General al comunei Bucov 

                                                                       Nae Florentina Cristina  

 

 

 

 

 

 

 

                                Proiect initiat de Primar, 

                                         Savu Ion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


