
                                                      
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SAGEATA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA  
 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea modului de completare a Registrului agricol  

pentru perioada 2020-2024 
 

Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 30.12.2020  ; 

 
Având în vedere : 

-  referatul de aprobare al domnului primar Sorin Tănase,  înregistrat la  nr. 218 

din 21.12.2020 ,  

- raportul de legalitate  al secretarului general al comunei înregistrat la nr.  219 

din 21.12.2020,  

-  avizul comisiei de specialite din cadrul Consiliului Local Săgeata,  

În conformitate cu : 

- prevederile art.1 alin (6) din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul 

agricol , cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru 

perioada 2020-2024 ; 

- prevederile Ordinului nr.25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, 

În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit.d , alin. (7) lit. ’’s’’ , art. 139 alin (1)  , coroborat cu 

prevederile art. 196 alin (1) lit.a) şi art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ , cu modificările şi completările ulterioare . 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1  Se aprobă  modul de completare a Registrului agricol pentru perioada 

2020-2024 , atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic . 

 

 Art.2  Întocmirea şi ţinerea la zi a Registrului Agricol în format electronic şi pe 

suport de hârtie , se realizează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului 

nr.28/2008 privind registrul agricol , cu modificările şi completările ulterioare  precum 

şi Normele tehnice de completare a Registrului agricol pentru perioada 2020-2024. 



      Art.3  Registrul agricol întocmit în format electronic va fi interconectat cu 

Registrul Agricol Naţional (RAN ) fiind implementat , dezvoltat şi administrat de către 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea raportării unitare 

către instituţiile interesate a datelor gestionate de către acesta . 

 

     Art.4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul 

comunei Săgeata , judeţul Buzău prin intermediul secretarului general al comunei şi 

compartimentul registrul agricol şi fond funciar . 

 
Art.5 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului general al 

comunei  : 
           - Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău 
           - Primarului comunei Săgeata  
           - Compartiment registrul agricol şi fond funciar  

       

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ 
          Consilier local ,                              Secretar General al Comunei Săgeata    
     BRATOSIN MARIUS                                               Iancu Viorica Raimonda 
                
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nr.  60, Sageata – Buzău /30.12.2020 
 
 Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa  
ordinară din data  de 30.12.2020  cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din  OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , cu un 
număr de 11 voturi pentru ,0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri 
în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă    


