
 
 

                                         ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                       - CONSILIUL LOCAL - 
 

H O T Ă R Â R E 
privind forma în care se va întocmi şi ţine la zi 
 Registrul agricol în perioada 2015 - 2019 în  

cadrul Primăriei municipiului Buzău 
 
 
        Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

Având în vedere : 
   - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 1.2306/2014, prin care se propune forma în care se va întocmi şi ţine la zi 
Registrul agricol în perioada 2015 - 2019 în cadrul Primăriei municipiului Buzău; 

 - raportul Serviciului Agricol, Sanitar - Veterinar, precum şi avizul Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.98/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. (c), art. 45, alin. (2) lit.e) şi art.115, alin. (1), 
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
        Art.1.- Se aprobă organizarea şi ţinerea la zi a Registrului agricol numai în 
format electronic.  
        Art.2.- Persoanele desemnate în organizarea şi ţinerea la zi a Registrului 
agricol sunt: 

- Toma Vasile; 
- Nae Constantin; 
- Căţoiu Daniel; 
- Ghiţă Alin - Spiridon. 

Art.3.- Secretarul municipiului Buzău, coordonează, verifică şi răspunde de 
modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol. 

Art.4.- Secretarul municipiului Buzău şi persoanele nominalizate la    vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
 



                                     
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 

       consilier Alexandru Dunel 
 

 

                                                                         
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL 
                                                                   MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Ştefan Nedelcu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 29 ianuarie 2015 
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Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, - voturi împotrivă şi -

abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie. 

 


