ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI

HOTARAREA
NR. 26 DIN 28.02.2019
privind aprobarea Raportului de activitate a agentului agricol
aferent semestrului II al anul 2018

Consiliul Local al comunei Moldoveni,judetul Neamt:
Având în vedere :
O.G. nr. 28/2008 privind registrul egricol, aprobat prin legea nr. 98/2009 cu modificările și
completările ulterioare ;
Ordinul comun al M.A.D.R., M.A.I. și al M.F.P. și al președintelui Institutului Național de
Statistică nr. 95/153/1998/3241/2010 – pentru aprobarea normelor tehnice de completare a registrului
agricol ;
Legea agriculturii nr. 383/2013 ;
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a piței produselor din sector
agricol ;
Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale ;
H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, reactualizat ;
O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către
autoritățile publice centrale și localr, modificată și completată ;
Ordonanța nr. 27/2202 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor ;
Văzând avizul favorabil dat de cele 3 comisiile de specialitate ale Consiliului Local Moldoveni
In temeiul dispoziţiilor articolului 45 alin. ( 3 ) si art. 36 alin. ( 2 ) lit. „c” raportat la art. 38
alin. ( 5 ) lit. „b”, art. 115 alin. ( 1 ) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 (R) privind administraţia publică
locală cu modificarile si completarile ulterioare;
H O T A R A S T E:
Art. 1. Se aprobă Raportului de activitate al agentului agricol aferent semestrului II al anul 2018,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Moldoveni și compartimentul de specialitate.
Art. 3. Secretarul comunei Moldoveni va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor
interesate.
PRESEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier,
Adrian Marcel HAVRICI
CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

