R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 9 din 31.01.2019
-

privind desemnarea persoanei responsabile cu înscrierea datelor în registrul agricol
al comunei Vama Buzăului

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2018;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului;
Văzând raportul întocmit de secretarul comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor de
specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 –
2019;
Având în vedere dispoziţiile O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol cu modificările şi
completările ulterioare și ale Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 –
2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice, ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui institutului naţional de
statistică, nr. 734/480/1003/3.727/2015;
Cunoscând prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,a” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Desemnarea d–nei Buzea Ilona, referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vama Buzăului, ca fiind persoana responsabilă cu completarea, ţinerea la zi şi centralizarea
datelor din registrul agricol al comunei Vama Buzăului, pe suport de hârtie şi în format electronic, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 45 din 28.03.2017.
Art.3: Persoanele menționate la art. 1 asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului judeţului Braşov,
persoanei menționate la art. 1, Compartimentului resurse umane şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan POPICA
- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

