
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL NUCET 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul  

comunei Nucet, judeţ Dâmboviţa, pentru perioada 2020 – 2024 
 

 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de  24.07.2020, 
  Având în vedere : 

• Referatul de aprobare  întocmit de primarul localității înregistrat sub nr. 
4932/09.07.2020; 

• Raportul de specialitate al consilierului din cadrul compartimentului registru 
agricol fond funciar înregistrat sub nr.4930/09.07.2020; 

•  prevederile art. 1 alin. (5)-(7) coroborat cu art. 6 alin. (1)-(4) teza I, art. 9 alin. 
(1)-(2), art. 18 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul 
agricol, cu modificările si completările ulterioare; 

• prevederile art. 1 teza I, art. 4-5 din Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind 
registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

• prevederile art. 2 alin. (1)-(3) şi alin. (5), art. 3 alin. (2) teza I şi alin. (4), art. 7 
alin. (1)-(2) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului 
agricol pentru perioada 2020-2024 aprobate prin Ordinul comun al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi 
administraţiei, ministrului afacerilor interne, ministrului finanţelor publice, 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, directorului general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 25/2020; 

• prevederile art. 5 pct. 33 lit. ee), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) coroborat cu 
art. 154 alin. (1)-(4), art. 155 alin. 1 lit. d) și alin. (5) lit. a), art. 211 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• prevederile art. 1, 2, 4-7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, republicată; 

   În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE : 
 

 Art. 1. Se aprobă modul de întocmire a registrului agricol la nivelul comunei Nucet, 
judeţ Dâmboviţa, pentru perioada 2020 - 2024, atât pe suport de hârtie, cât şi în format 
electronic. 

 Art. 2. Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează secretarul general al comunei Nucet, precum și funcționarilor cărora  le revine 
obligația completării, ținerii la zi a registrului agricol atât pe suport de hârtie, cât și în format 

electronic, precum și a centralizării și transmiterii datelor către Registrul agricol național 
(RAN) din Compartimentul agricol fond funciar, iar comunicarea se va face prin grija 
secretarului general al comunei Nucet, județ Dâmbovița.  
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