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          JUDEȚUL  PRAHOVA  
     COMUNA TÂRGŞORU VECHI 
           CONSILIUL  LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul IV 

Al anului 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi 
 

Având ȋn vedere: 
Referatul de aprobare nr.7459 din 05.05.2022 a d-lui Drăgan Nicolae, primarul Comunei 

Târgşoru Vechi, judeţul Prahova; 
Raportul de specialitate ȋntocmit de Biroul Agricol si Cadastru ȋnregistrat sub nr. 7464 din 

05.05.2022; 
In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, 

a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea 
agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, autoritatile administratiei publice locale ale 
comunelor, oraselor si municipiilor organizeaza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe 
suport hartie si in format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a 
Guvernului, pe unitati administrativ-teritoriale si pe localitati componente ale acestora. 

În conformitate cu prevederile: 
- O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare; 
-Hotararea de Guvern nr 985/2019 privind registrul agricol pe anii 2020-2024; 
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu completările şi modificările ulterioare; 
- Art.7 alin. 4 din Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de 
completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 
                 În temeiul prevederilor art.129, alin. (1) si (2) lit.a şi art.139 alin.1 şi art. 196, alin. (1), lit. 
a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
Consiliul Local al comunei Târgșoru Vechi, județul Prahova, adoptă prezenta 

hotărâre: 
 
Art.1. – Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul IV 

al anului 2021 în conformitate cu datele din analiza Biroului Agricol si Cadastru din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Târgşoru Vechi, conform anexei 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise în Registrul 
agricol, conform anexei 2 care face parter integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 – Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare. 

Art.4 - Prezenta hotărâre va fi dusă la ȋndeplinire prin Biroul Agricol si Cadastru, şi adusă 
la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al Comunei Târgşoru Vechi. 
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