
ROMÂNIA
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HOTĂRÂREA NR. 68 
DIN 30.07.2021

Privind: analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei
Unirea pentru trimestrul II al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru 

eficientizarea acestei activități 

Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 30.07.2021
Având în vedere:
Adresa Instituției Prefectului județul Brăila, înregistrată la Primăria comunei 

Unirea nr. 2123/12.05.2021;
Raport nr. 3081/13.07.2021 întocmit de Compartimentul Registru Agricol

privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Unirea pentru
trimestrul II al anului 2021

Raportul de aprobare al Primarului comunei Unirea
Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Unirea
În baza:

Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 – 
2024

Art. 7 din Ordinul comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/202/2020 pentru
aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-
2024

  În temeiul art. 129 alin. (1),  alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „s” și alin. (14),  art. 
139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. – Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol al comunei

Unirea, pentru trimestrul II 2021, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă  Programul de măsuri pentru eficientizare activități de înscriere 
a datelor în registrul agricol al comunei Unirea, ținut în format electronic, conform 
anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
Compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Unirea, județul Brăila. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului financiar – 
contabilitate și se aduce la cunoştinţa publică  prin grija secretarului general al comunei.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL
          TOPCIU DOINIȚA                                                  BADIU RODICA - ALINA


