ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA USUSAU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE Nr. 16
Din
31 IANUARIE 2017
Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru SEMESTRUL II 2016
şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
Consiliul local al comunei Ususau, judeţul Arad, întrunit în şedinţă Ordinară Lunara
în data de 31.01.2017
Având în vedere:
- Proiectul de hotarare din 20.01.2017 intocmit de D-l VASIESCU IONEL – Viceprimarul
Comunie Ususau ;
- Referatul nr. 222/20.01.2017 intocmit de D-l Leucuta Safta Gheorghe Ioan – Agent agricol ;
- Raportul de avizare al compartimentului de specialitate reprezentat de D-na ROSIANU
MIHAIELA IOANA– secretarul comunei Ususau;
prevederile art.7, alin.4 din Normele tehnice de completare a registrului agricol stabilite
prin Ordinul comun nr. 95/153/1998/2010 ;
Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 12/2017 al comisiei de specialitate nr. 2;
Numărul de __9__ voturi pentru, __-__ vot contra şi __-__ abţineri ;
- Prevederile art. 121 din constitutia Romaniei.
În temeiul prevederilor art.45, alin.1, coroborat cu prevederile art.115,alin.1, lit.b) din
Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia
publică locală.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Consiliul Local al comunei Ususau îşi însuşeşte analiza stadiului de înscriere a
datelor din Registrul agricol, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a
datelor în registrul agricol, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta prin compartimentul agricol şi
persoanele implicate în desfăşurarea activităţii privind registrul agricol.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios Administrativ –
Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios;
D-lui LEUCUTA SAFTA GHE IOAN – insp. De sp. Cu atributii de agent agricol;
D-lui ȚOLE FLORIN - Primarul comunei Ususau.
Afişaj în locuri publice.
Preşedinte de şedinţă
_________________

Contrasemneaza
Secretar,
Jr. ROSIANU MIHAIELA IOANA
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