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                                         PROIECT   DE    HOTARARE  

 

 

            privind aprobarea  Raportului semestrial privind inscrierea datelor in 

registrul agricol la  nivelul primariei comunei  Frâncesti 

 

         Consiliul local al comunei Frâncesti, judeţul Vâlcea, întrunit in şedinţa 

ordinară din data de  2 februarie 2023, la care participă un numar de __  

consilieri din totalul de 15  in functie ; 

        Vazand ca prin HCL nr. 7/2023 , domnul consilier ____a fost ales  

presedinte de sedinta; 

Luând în considerare: 

  - Proiectul de hotarare  si Raportul de aprobare initiat de Primarul Comunei  

Frâncesti din care reiese necesitatea  prezentarii  stadiului de inscriere a datelor 

in registrul agricol la nivelul primariei comunei Frâncesti conform prevederilor 

Legii nr.54/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

nr.28/2008 privind registrul agricol, înregistrate sub numărul   342/11.01.2023; 

     - Raportul inregistrat sub numarul  343/ 11.01.2023, intocmit de domnul 

Mustată Nicolae Ion, inspector in cadrul Compartimentului Agricol al 

comunei Frâncesti; 

    - Raportul  Comisiilor  de specialitate   din cadrul Consiliului local Frâncesti, 

înregistrat sub  numărul  ___/2023 prin care se avizează favorabil  proiectul  de 

hotărâre ; 

     - Raportul de avizare întocmit de către  secretarul comunei Frâncesti 

înregistrat sub numărul ___din____2023; 

 - fiind respectate prevederile  Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională, proces verbal de afișare nr. 344 / 11.01.2021 

     In baza prevederilor: 

 - O.G. nr. 28/ 2008 privind registrul agricol ; 

 - Legii nr. 98/2009 pentru aprobarea O.G. nr. 28/ 2008 privind registrul agricol; 

 - H.G. nr. 985/ 27.12. 2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

 - prevederile art. 7 alin. 4  din Ordinul  comun nr.28/ 1382/37/1642/14297/746/ 



2020 privind modul de completare a registrului agricol  2020-2024(norme 

tehnice ); 

-art. 155 alin.(1) lit.b),lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

         In temeiul art. 129  alin.(2) lit.d), alin. (7) lit.p) , alin (11), art. 139 alin. (3) 

lit. “i ” si art.196 lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local al comunei Frâncesti cu 

un număr de __ voturi ”pentru” ,adopta urmatoarea       

                                            HOTĂRÂRE: 

 

 Art.1. Se aprobă de catre Consiliul local  Frâncesti,  Raportul privind 

stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol , semestrul II al anului 2022, 

atat pe suport de hartie cat si in format electronic, conform anexei ce este parte 

integranta din prezenta  hotarare. 

Art.2. Prezenta hotarare , prin grija secretarului comunei  se aduce la cunostiinta 

publica prin afisare la sediul institutiei si se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetul Vâlcea, 

-  Primarului comunei  Frâncesti  

- Compartimentului Agricol din cadrul Primariei comunei Frâncesti, 

 

                                                                      FRANCESTI :  11.01.2023 

 

INITIATOR PROIECT,                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

    PRIMAR                                                       Secretar general UAT Frâncesti 

Daniel Florin Paraschiv                                         Elena Gabriela Lazăr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMARIA COMUNEI FRÂNCESTI 

     JUDETUL VALCEA 

 NR. 342  din 11.01. 2023 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Privind  insusirea de catre Consiliul local Frâncesti, a Raportului  privind 

stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol, semestrul II 2022, atat pe 

suport de hartie cat si in format electronic. 

 

   

    Avand  in vedere Raportul compartimentului  de specialitate din cadrul 

Primariei Frâncesti, prin care se arata ca in conformitate cu prevederile art. 7 

alin.4 din Ordinul comun nr. 28/ 1382/37/1642/14297/746/2020 privind modul 

de completare a registrului agricol   2020-2024(norme tehnice ), semestrial, in 

sedinta de consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de 

inscriere a datelor in registrul agricol, si prin hotarare se stabilesc masuri de 

efientizare a acestei activitati. 

Pâna la data adoptarii prezentei hotarari, in anul 2022 au fost achizitionate 

noile registre agricole pentru perioada 2020- 2024, iar in noile registre  au fost 

completate pe anul 2022, pozitiile  raportate din  registrale agricole  2015-2019, 

urmand ca ulterior sa fie inscrise eventualele modificari si completari. 

Inscrierea si actualizarea datelor in registrul agricol  se efectueaza de catre 

personalul incadrat in cadrul Compartimentului  Registru Agricol. 

 Tinand cond de datele inscrise in Raportul compartimentului va propun 

ca in sedinta ordinara ,  sa analizati si sa aprobati proiectul de hotarare in forma 

prezentată. 

 

  

                                                                   INITIATOR 

                                                                    PRIMAR, 

                                                     DANIEL FLORIN PARASCHIV, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUDETUL VÂLCEA 

COMUNAFRÂNCESTI 

Nr._____/    __2023 

 

RAPORT 

 

           Privind avizarea legalitatii proiectului de hotarare conform 243 alin. (1) 

lit a din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ privind  insusirea de 

catre Consiliul local Frâncesti, a Raportului  privind stadiul de inscriere a datelor 

in registrul agricol, semestrul II 2022, atat pe suport de hartie cat si in format 

electronic. 

 

 

 

                        Conform prevederilor  Ordinului  comun nr.28/ 

1382/37/1642/14297/746/2020 privind modul de completare a registrului agricol   

2020-2024 aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare si tinere la 

zi a registrului agricol, registrul agricol  2020-2024 se completeaza pe suport de 

hirtie si format electronic. 

     Tinandu-se cont de prevederile  art.7 alin.4 din nr.28/ 

1382/37/1642/14297/746/2020  privind modul de completare a registrului 

agricol   2020-2024,  semetrial prin grija primarului, se face analiza stadiului de 

inscriere a datelor in registrul agricol si, prin hotarare , se stabilesc masuri de 

eficientizare a acestei activitati. 

În conformitate cu prevederile  Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind 

registrul agricol, cu modificarile si completarile ulteriore,  consider că proiectul 

de hotarâre  poate fi adoptat în forma propusă. 

    Fata de cele prezentate imi exprim avizul favorabil asupra proiectului de 

hotarare. 

 

    

 

 

Secretar Comuna, 

Lazar Gabriela 

 

 

 

 
 

  

 



 

 

 
 

 

 

 

       
                         


