România
Judeţul Harghita
Comuna Ditrău
Consiliul Local al comunei Ditrău

Hotărârea nr. 19/2020
Privind întocmirea şi ţinerea la zi a registelor agricole
ale comunei Ditrău pentru anii 2020 - 2024

Consiliul Local al comunei Ditrău, jud. Harghita întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
martie 2020;
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 1545/2020 al primarului comunei Ditrău;
Prevederile H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 - 2024;
Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita nr. 728/2020 cu privire la punctul de
vedere al instituţiei referitor la prevederile art. 1 din Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol;
Prevederile art. 1, alin. (6) şi (7) din Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol,
modificată şi completată;
Raportul de specialitate nr. 1563/2020 al Compartimentului secretariat din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Ditrău,
Avizul Comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului înconjurător din cadrul Consiliului Local al comunei Ditrău,
Luând în considerare:
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, modificată şi completată;
procesul verbal de afişare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 999/2020;
Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
In temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, modificat,

Hotărăşte:
Art. 1. Registrele agricole ale comunei Ditrău pentru perioada 2020 - 2024 vor fi întocmite şi
ţinute la zi în format electronic.
Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Ditrău prin
Compartimentul agricol din cadrul aparatului propriu al primarului;
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, se comunică Primarului Comunei
Ditrău şi Instituţiei Prefectului Harghita, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.

Ditrău, la 25 martie 2020

Preşedintele şedinţei
Madaras Albert

Contrasemnează
Secretarul general alzftmunei Ditrău,
Bajkp Katply
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