ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA USUSĂU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R EA NR. 15
din

31 IANUARIE 2017
privind aprobarea modalitatii de declarare a datelor care trebuie inscrise
in Registru Agricol al comunei Ususau in anul 2017
Consiliul local al comunei Ususau, judeţul Arad
Având în vedere :
- Proiectul de Hotarare din data de 20.01.2017 intocmit de D-l VASIESCU IONEL –
Viceprimarul Comunei Ususau ;
- Referatul cu nr. de inregistrare 221/20.01.2017 si Expunerea de motive a D-lui
LEUCUTA SAFTA GHEORGHE IOAN – Agent Agricol;
- Raportul de avizare al compartimentului de specialitate reprezentat de d-l MIRESCU
VASILIE, secretarul comunei Ususau;
- Prevederile art 6, alin 1, lit e, din Norma tehnica din 21 aprilie 2010 (Norma tehnica din
2010) de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014, Publicat in
Monitorul Oficial 650 din 20 septembrie 2010 (M. Of. 650/2010);
- Prevederile art 6 din OG 28/2008 privind registrul agricol;
- Prevederile art .121 din Constitutia Romaniei.
- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 11/2017 al comisiei de specialitate nr. 2;
- numărul de __9__ voturi pentru, ___-_ vot contra şi __-__ abţineri ;
- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei;
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Modalitatea de declarare a datelor care trebuie inscrise in Registru Agricol in anul
2017, se face prin programare, incepand cu luna IANUARIE 2017 la sediul Primariei comunei
Ususau, a persoanelor fizice si juridice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea
datelor in registrul agricol al comunei Ususau.
Art. 2. In urma finalizarii operatiunii de declarare a datelor, acestea se vor inscrie in
Registrul Agricol, pe suport hartie cat si in format electronic.
Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se incredinteaza Primarul comunei
Ususau prin aparatul de specialitate.
Art. 4 . Hotărârea se comunică cu:
Institutia Prefectului judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic,
Relatii Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si
Contencios;
ȚOLE FLORIN – primarul comunei Ususau;
ROSIANU MIHAIELA IOANA – secretarul comunei Ususau;
LEUCUTA - SAFTA – GHEORGHE IOAN – agent agricol;
Cetăţenilor, prin afisare.
PREŞEDINTE DE SEDINTA
____________________
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