ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 48 din 15.07.2016
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru
semestrul I 2016 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei
activități
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ
Întrunit în şedinţă ordinară, în data de 15 iulie 2016,
Luând în considerare proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei
Dochia, dl. Păduraru Constantin privind analiza stadiului de înscriere a datelor în
Registrul agricol pentru semestrul I 2016 și stabilirea măsurilor pentru
eficientizarea acestei activități, expunerea de motive nr. 3865 din 08.07.2016 şi
raportul de specialitate nr. 3864 din 08.07.2016, înaintat de Compartimentul
registrul agricol;
În baza prevederilor O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările
şi completările ulterioare, Ordinul nr. 734/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice
de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 șiH.G. nr. nr.
218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
Având în vedere avizul favorabil al comisie de specialitate din cadrul
Consiliului local al comunei Dochia;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, art. 45 și art. 115 lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru
semestrul I al anului 2016 în conformitate cu datele din raportul de specialitate al
Compartimentului registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia, care face parte din prezenta hotărâre.
ART. 2Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise în
registrul agricol, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul
comunei Dochia, prin Compartimentul registrul agricol – funcționarul cu atribuții în
completarea registrului agricol;
ART. 4 – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - județul Neamț,
instituțiilor și autorităților interesate și se aduce la cunoștință publică prin grija
secretarului.
Preşedinte de şedinţă,
Iacob Ghiocel-Vasile
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Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița
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