
ROMÂ NIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modului de întocmire 

a registrului agricol al Comunei Gorgota, jude,tul Prahova, pe periuuda 2020 - 2024 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în şedinţa 
ordinară, în data de 25 iunie 2020; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre nr. 3 ;QS/16.06.2020 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul 
Comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
-Referatul de aprobare nr. 3410/16.06.2020 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul 
comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea modului de întocmire a 
registrului agricol al Comunei Gorgota, judeţul Prahova, pe perioada 2020 - 2024; 
-Raportul nr. 3409/16.06.2020 întocmit de Compartimentul Registrul Agricol şi Cadastru din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local Gorgota; 

În conformitate cu prevederile: 
-art. 1 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-art. 1 teza I din Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 
2020-2024; 
-art. 2 alin. (2) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul comun nr. 25/1382/37 /1642/14297 /746/2020 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2020-2024; 
-art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi d), alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. d), din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Ţinând cont că la nivelul Comunei Gorgota se află în derulare Proiectele de Cadastru 
Generalizat şi Nomenclatură stradală; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. alin. (1). Se aprobă modul de întocmire a registrului agricol al Comunei Gorgota, 



judeţul Prahova pe perioada 2020 - 2024, atât pe suport electronic cât şi pe suport hârtie. 

alin. (2). Pe suport hârtie se va realize numai după finalizarea Proiectelor de 
Cadastru Generalizat şi Nomenclatură stradală. 

Art.2. Înscrierea, completarea, ţinerea la zi a Registrului Agricol pe suport de hârtie şi în 
format electronic, precum şi centralizarea şi transmiterea datelor către Registrul Agricol Naţional 
- RAN se va face în continuare de către Compartimentul Registrul agricol şi Cadastru al Aparatului 
de specialitate al Primarului Comunei Gorgota. 

Art.3. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Registrul agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează 
Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art.6. Trasparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 
interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, şi se publică, pentru 
informare, în format electronic în Monitorul Oficial Local al Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 
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Contrasemnează pentru legalitate, 

în temeiul art. 243 alin. (1). lit. a) din 

O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 

SECRETAR GENERAL, 

Nr. consilieri in functie* 
Nr. consilieri prezenti 
Nr. voturi pentru 
Nr. voturi contra 
Nr. abtineri 
*inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 




