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                   R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a  

registrului agricol, la nivelul Unității Administrativ  
Teritoriale Comuna Glodeanu Sărat, Județul Buzău 

 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat 
cu numărul 2293/19 martie 2020;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat cu numărul 2294/19 martie 2020; 

- prevederile art. 1 alin. (6), art. 6 Ordonanţei Guvernului  nr. 28/2008 privind registrul 
agricol, actualizată; 

- prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului  nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru 
perioada 2020-2024; 

- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- prevederile HCL Glodeanu Sărat nr. 17/20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2020, cu 
modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), art. 7 alit. s) art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. 
(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Pentru perioada 2020 - 2024, la nivelul UAT Comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, 
Registrul agricol va fi întocmit și ținut la zi atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie. 
Art.2 Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole, precum și cele privind 
gestionarea registrului agricol în format electronic se vor suporta din bugetul local ale 
comunei. 
Art.3 Compartimentul registrul agricol va înscrie datele în registrul agricol, pe care îl va ține 
la zi atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie, va centraliza şi transmite datele 
către Registrul agricol naţional (RAN) și va înainta Primarului Comunei Glodeanu Sărat raport 
detaliat cu privire la stadiul activităților precizate anterior, ori de câte ori va fi necesar. 
Art.4 Trimestrial, în şedinţa consiliului local, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în 
registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi, 
dacă este cazul. 
Art.5 Primarul Comunei Glodeanu Sărat, prin compartimentul registrul agricol, va aduce la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Art.6 Secretarul general al comunei Glodeanu Sărat va comunica prezenta Primarului 
comunei Glodeanu Sărat, compartimentului registrul agricol şi Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Buzău. 
 
Nr. 16/19 martie 2020 
 
 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Neculai STOICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
   Secretar general al comunei, 

             Corina CAZACU    


