
 
 
     R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL   

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea  modului de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024 

 

 

            Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară în data de 

28.05.2020 

 

           Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, inregistrat sub  

Nr.3070/30.04.2020; 

- Raportul de aprobare Nr.3071/30.04.2020 intocmit de Primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița;  

    -  Referatul de specialitate Nr.307./30.04.2020 intocmit Secretarul general al comunei Tatarani; 

     - Prevederile art.1 alin.6) din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.1 teza I din Hotărârea Guvernului nr.985/2019 privind registrul agricol pentru 

perioada 2020-2024; 

- Prevederile art. 2 alin.2) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol 

pentru perioada 2020-2024, aprobate 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; 

- Prevederile art.129 alin.1), alin.2) lit.”b” și “d”, alin.7) lit.”n”, art.136 alin.1), art.155 alin.1) 

lit.”d” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

     -  Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 

     - Raportul favorabil de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tatarani, 

judetul Dambovita;  

         În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.1), coroborate  cu art.139 alin.1) și alin.2) lit”.a” şi art.196 

alin.(1) lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare.  

 

                                                             H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 
                Art.1. –Se aprobă modul de întocmire a Registrului Agricol  pe  perioada  2020-2024 , atât pe 
suport electronic cât și pe suport de hârtie. 
               Art.2.- Înscrierea, completarea, ținerea la zi a Registrului Agricol pe suport de hârtie și în 
format electronic, precum si centralizarea și transmiterea datelor către Registrul Agricol Național -RAN 
se face  de către  personalul  de la  Compartimentul Agricol  din cadrul  Aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Tătărani. 
 
 
 
 



           
 
 
          Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani prin    
Compartimentul Agricol  din cadrul  Aparatului de specialitate al  Primarului comunei Tătărani. 
        Art.4. -Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 

Primarului comunei Tătărani, Compartimentului Agricol, Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în 

vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de 

internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

 
 
 
 
 
 
TĂTĂRANI                                                              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    
Nr.20                                                                                  CÂRSTINA   ION 
Data-28.05.2020                              
 
 
 
 
 
 
                                    Contrasemnează pentru legalitate 
                                            Secretar general comună, 
                                            Mihăilă Mioara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M A R 

Nr.3070/30.04.2020  

  

 

PROIECT DE   HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea  modului de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024 

 

 

           Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  ținând cont de: 

     -  Prevederile art.1 alin.6) din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.1 teza I din Hotărârea Guvernului nr.985/2019 privind registrul agricol pentru 

perioada 2020-2024; 

- Prevederile art. 2 alin.2) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol 

pentru perioada 2020-2024, aprobate 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; 

- Prevederile art.129 alin.1), alin.2) lit.”b” și “d”, alin.7) lit.”n”, art.136 alin.1), art.155 alin.1) 

lit.”d” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

     -  Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 

     - Raportul favorabil de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tatarani, 

judetul Dambovita;  

         În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.1), coroborate  cu art.139 alin.1) și alin.2) lit”.a” şi art.196 

alin.(1) lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare.  

                                                             H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
                Art.1. –Se aprobă modul de întocmire a Registrului Agricol  pe  perioada  2020-2024 , atât pe 
suport electronic cât și pe suport de hârtie. 
               Art.2.- Înscrierea, completarea, ținerea la zi a Registrului Agricol pe suport de hârtie și în 
format electronic, precum si centralizarea și transmiterea datelor către Registrul Agricol Național -RAN 
se face  de către  personalul  de la  Compartimentul Agricol  din cadrul  Aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Tătărani. 
              Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani prin    
Compartimentul Agricol  din cadrul  Aparatului de specialitate al  Primarului comunei Tătărani. 
.     Art.4. -Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 

Primarului comunei Tătărani, Compartimentului Agricol, Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în 

vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de 

internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 
                                                                                      I N I Ț I  A T O R  
TĂTĂRANI                                                                     P R I M A R    
                                                                                PĂTRU CONSTANTIN 
 
                                             Avizează pentru legalitate 
                                            Secretar general comuna, 
                                                 Mihăilă Mioara 



 
 
 
 
         R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

        P R I M A R 

Nr.3071/30.04.2020  

 

 

REFERAT   DE  APROBARE 

al  Proiectului de hotărâre privind aprobarea  modului de întocmire a registrului agricol pe 

perioada 2020-2024 

 

 

           Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  ținând cont de: 

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, inregistrat sub  

Nr.3070/30.04.2020; 

     - Prevederile art.1 alin.6) din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.1 teza I din Hotărârea Guvernului nr.985/2019 privind registrul agricol pentru 

perioada 2020-2024; 

- Prevederile art. 2 alin.2) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol 

pentru perioada 2020-2024, aprobate 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; 

- Prevederile art.129 alin.1), alin.2) lit.”b” și “d”, alin.7) lit.”n”, art.136 alin.1), art.155 alin.1) 

lit.”d” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

     -  Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 

     - Raportul favorabil de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tatarani, 

judetul Dambovita;  

         Având în vedere  predeverile art.136 alin.1), coroborate  cu art.139 alin.1) și alin.2) lit”.a” şi 

art.196 alin.(1) lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
      În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la contrucțiile deținute de populație, la 
suprafețele de teren, categoriile de folosință a terenurilor, la mijloacele de producție agricolă și la 
efectivele de animale, evidență care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor 
locale, propun organizearea întocmirre și ținerea la zi a registrului agricol la nivelul comunei  Tatarani, 
atât pe format de hârtie cât și in format electronic.  
 

 

 

                                                                 P R I M A R  

       PATRU  CONSTANTIN              

 

 

 

 

 

 



 

 

      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

 SECRETAR GENERAL 

Nr.3073 /30.04.2020  

 

 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

la  Proiectului de hotărâre privind aprobarea  modului de întocmire a registrului agricol pe 

perioada 2020-2024 

 

 

             Subsemnata Mihaila Miaora – secretarul general al comunei Tatarani, judetul Dambovita, 

analizând: 

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, inregistrat sub  

Nr.3070/30.04.2020; 

- Raportul de aprobare Nr.3071/30.04.2020 intocmit de Primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița;  

     - Prevederile art.1 alin.6) din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.1 teza I din Hotărârea Guvernului nr.985/2019 privind registrul agricol pentru 

perioada 2020-2024; 

- Prevederile art. 2 alin.2) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol 

pentru perioada 2020-2024, aprobate 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; 

- Prevederile art.129 alin.1), alin.2) lit.”b” și “d”, alin.7) lit.”n”, art.136 alin.1), art.155 alin.1) 

lit.”d” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

     -  Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 

     - Raportul favorabil de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tatarani, 

judetul Dambovita;  

      - Prevederile art.136 alin.1), coroborate  cu art.139 alin.1) și alin.2) lit”.a” şi art.196 alin.(1) lit.a) 

teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

       Constat că se impune supunerea spre dezbatere și aprobare Consiliului local Tătărani  

proiectul de hotărâre privind aprobarea  modului de întocmire a registrului agricol pe perioada 

2020-2024, acesta respectând legislația în vigoare. 

 

 

 

 
   SECRETAR   GENERAL  COMUNĂ 

Mihăilă Miaora 
 


