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. 70 din 31.07.2020
-

privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al
comunei Vama Buzăului la data de 30.06.2020, precum şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea
activităţii de înscriere în registrul agricol

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.07.2020;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica Ioan, referatul
de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 985 din 27 decembrie 2019 privind registrul agricol pentru perioada 20202024;
În considerarea prevederilor ORDINULUI nr. 37 din 5 martie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 ;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. “a” și alin. (7), lit. ,,i”, lit. ,,k”, lit. ,,l” și lit. ,,s” din O.U.G. nr
57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă însuşirea de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei
Vama Buzăului la data de 30.06.2020.
Art.2: Se aprobă, ca măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere în registrul agricol, următoarele:
• completarea datelor în registrul agricol al Comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2020 – 2024, atât pe
suport electronic, cât și pe suport de hârtie;
• raportarea stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului să se facă luând în
considerare suprafața totală a unității administrative – teritoriale;
• pentru animalele înscrise în registrul agricol să se facă verificări în teren, prin sondaj;
• verificarea în registre a veridicităţii declarației, înscrierea corectă a tuturor datelor aflate în rubricile
modelului standardizat al registrului agricol, înscrierea corectă a modificărilor din evidențele registrului
agricol;
• evaluarea corectă a corectitudinii datelor cuprinse în registrele agricole şi luarea tuturor măsurilor
corespunzătoare, conform legii, în sensul depunerii tuturor diligenţelor necesare astfel încât datele
înregistrate să corespundă declaraţiilor contribuabililor şi realităţii faptice;
• veridicitatea datelor privind categoria de folosință a terenurilor se va stabili şi prin verificări încrucişate
pe baza evidenţelor existente în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin
consultarea specialiştilor din cadrul compartimentelor de specialitate ale acesteia;
• se vor completa datele necesare și în aplicația ,,Registrul Agricol Național”.
Art.3: Secretarul general al comunei Vama Buzăului și referentul însărcinat cu înscrierea datelor în registrul
agricol al comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, referentului
însărcinat cu înscrierea datelor în registrul agricol al comunei Vama Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Crinuța Camelia CHIRILAȘ
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN
- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

