
ROMANIA  

CONSILIUL LCAL AL COMUNEI BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

H O T A R A R E : 

privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului 

agricol la nivelul comunei Blejesti , judetul Teleorman, incepand cu anul 

2021 

 
 

       Consiliul local Blejesti intrunit in sedinta extraordinara de lucru pe 
luna martie 2021, in data de 29 martie 2021, avand in vedere : 

- referatul de aprobarea intocmit de primarul localitatii; 

- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Registru agricol,Urbanism al Primariei 

comunei  Blejesti ;  

- proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii ce a fost dezbatut in sedintele pe comisii 

ale Consiliului Local primind avizul favorabil al acestora , avizele comisiilor de specialitate 

al Consiliului Local Blejesti   

- prevederile art 1, alin (1), alin (6) , art 3, art 6, alin (1) din OG nr. 28/2008 privind registrul 

agricol, cu modificarile si completarile ulterioare  

-prevedeile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 

normative , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare  

-prevederile art 129, alin (1), alin (2), lit „d”,  art 243, alin (1), lit „a’ din  O.U.G  nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ   

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ : 

HOTARASTE: 
Art.1.Intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol  la nivelul comunei Blejesti , judetul 

Teleorman, incepand cu anul 2021, se realizeaza in format electronic si pe suport de hartie . 

Art.2. Registrul agricol , intocmit in format electronic , va fi interconectat cu Registrul 

Agricol National (RAN) , fiind implementat , dezvoltat si administrat de ANCPI, in vederea 

raportarii unitare  catre institutiile interesate , a datelor gestionate de catre acestea .  

Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de catre primarul Comunei 

Blejesti, prin intermediul Compartimentului registru agricol, urbanism. 

Art.4. Secretarul general al comunei Blejesti se va ingriji de comunicarea 

prezentei hotarârii,astfel: 

- Institutiei Prefectului judetului  Teleorman pentru verificarea legalitatii ; 

- compartimentului Registru agricl, urbanism  pentru cunoastere si aplicare  

- Primarului comunei  Blejesti  .         
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Nr.21din 29.03.2021 
 

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi  29 martie 2021 

Cvorum : 13 consilieri in functie , din care 13 prezenti , din care : PENTRU13  voturi, IMPOTRIVA - voturi ,   ABTINERI - voturi  


