
HOTARAREA Nr.70/2021
privind insusirea  Raportului de activitate la  Registrul agricol  pe semestrul II anul 2021

având în vedere: 
- referatul  de  aprobare  al  primarului  la  proiectul  de  hotarare,  înregistrat  sub  nr.

4042/23.12.2021;   
- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 4048/23.12.2021; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ibănești;  

   - Raportul de activitate privind Registrul agricol,  pe semestrul II 2021, intocmit de
către responsabilul cu registrul agricol din cadrul  aparatului de specialitate al primarului;

 - În baza prevederilor:
      - art. 8 alin. (4) din Normele tehnice de completare a  Registrului agricol pentru perioada
2015-2019, aprobate prin Ordinul Comun nr.289/147/7325/437/1136/1588/2017/3/2018;
      - in  temeiul  art.129 alin.(1), art.139 alin.(1),  art. 196 alin.(1)  lit.,,a’’, art.197  alin.(1), (2)
și (4) din  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Consiliul Local al comunei Ibănești, Județul Vaslui,

HOT  ĂRĂȘTE:   

         Art. 1 Insusirea Raportul de activitate privind Registrul agricol pe semestrul II anul
2021 , prevazut in anexa nr.1 la prezentul proiect de hotarare.

Art.2  Aprobarea Programul de masuri pentru eficientizarea datelor inscrise in registrul
agricol, prevazut in  anexa nr.2 la prezentul proiect de hotarare.

Art.3 –Primarul comunei Ibănești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin
intermediul  Compartimentului Agricol .

Art.4 –Anexele  nr.1 si 2  fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
          Art.5 –Secretarul general al comunei Ibănești va asigura publicitatea Raportului si al
Programului de masuri,  si va comunica, in termen legal , hotararea :                
                  -Institutiei Prefectului , judetul Vaslui ;
                  -Primarului comunei Ibănești ;

        -Compartimentului Cadastru si Agricultura .
      -persoanelor  interesate  prin afisare  la  sediul  primariei  si  pe  pagina  de internet

http://primariaibanestivs.ro/;
       - dosar de ședința. 

Această hotărâre a fost aprobată cu un număr _10  voturi din  11_ consilieri prezenţi.
    
PREȘENINTE DE ȘEDINȚĂ                                       Dată astăzi.

Consilier:                                                                                                                                        30.12.2021

Dimofte Mircea       Contrasemneaz  ă:  
                          Secretarul general al Comunei Ibănești, 

                                                                                                                      Pîrlog George
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