
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

H O T A R A R E A Nr .......... proiect 

Privitoare la: "Aprobarea modului de intocmire a registrului agricol 
la nivelul orasului Brezoi 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
28.05.2020, la care participa un nr. de . . . consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L. nr.34/26.03.2020, domnul consilier Diaconescu Ilie a 
fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.2541/19.05.2020 prezentat de catre 
dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate, precum si raportul de specialitate nr.2542/19.05.2020 inlot;rnil de 
Secretarul orasului Brezoi, prin care se propune aprobarea modului de intocmire a 
registrului agrit;olla nivelul orasului Brczoi ; 

In conformitate cu disp. Art. 1, alin.(6) si alin.(7) dinOrdonanta Guvernului 
nr.28/2008, privind registrul agricol, modificata si completata, precum si cu prevederile 
HG nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024, 

In temeiul art.l29, alin.(14), coroborat cu art.l96, alin.(1), lit.a) din Codul 
administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019, cu un nr. de .... voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 
HOTARARE: 

Art. 1: Se aproba modul de intocmire a registrului agricol la nivelul orasului 
Brezoi, pentru perioada 2020-2024, atat pe support de hartie cat si in format electronic. 

Art.2.Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Compartimentul 
Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi. 

Art. 3 :Prezenta hotarare se va publica, in conditiile legii si se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi ; 
-Compartimentului Registrul Agricol. 

Initiator 
PRIMAR 

Schell Robert Adrian 

Brezoi la 28.05.2020 

A vizeaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t., 

Sandu Nic~ """'~ 
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Nr.2541/19.05.2020 

Referat de aprobare 
privind proiectul de hotarare referitor la aprobarea modului de intocmire a Regsitrului 
agricol la nivelul UAT Oras Brezoi in perioada 2020-2024. 

Potrivit disp. Art.1, alin.(6) din Ordonanta Guvernului nr.28/2008, privind registrul 
agricol, modificata si completata prin Legea nr.54/2017 , Consiliul Local, la propunerea 
primarului, aproba prin hotarare modul de intocmire a registrului agricol, pe support de 
hartie sau in format electronic, potrivit capacităţii administrative de care dispune. 

Potrivit disp. Art.1, alin.(7) din OG nr.28/2008, începând cu data de 1 ianuarie 2018, 
registrul agricol se întocmeşte şi se ţine la zi în format electronic. 

Astfel fiind, rezulta ca norma juridica privind intocmirea registrului agricol pe 
suport de hartie este dispozitiva, regula obligatorie constand in incheierea registrului in 
format electronic. 

Prin urmare, fata de aceste prevederi, constatand ca incheierea pe support de hartie 
este indispensabila deocamdata activitatii referitoare la inregistrarile in registrul agricol, 
iar intocmirea in format electronic a registrului agricol fiind obligatore, rezulta ca acesta 
va trebui intocmit la nivelul orasului Brezoi, pentru perioada 2020-2024, conform HG 
nr.985/2019, atat pe suport de hartie cat si in format electronic, astfel cum se sustine si 
prin proiectul de hoatarare respectiv, de catre initiator. 

Avand in vedere ca proiectul de hotarare privind aprobarea modului de completare 
a registrului agricol la nivelul orasului Brezoi, in perioada 2020-2024, intruneste conditiile 
de legalitate si de oportunitate, propun aprobarea lui, in forma prezentata. 

PRIMAR, 
Schell Robert-Adrian 


