
Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016  pentru protectia persoanelor fizice in ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li 

se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter 
personal in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod 

Civil. 
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H O T A R A R E 

privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii  de inscriere a datelor in  

Registrul Agricol pentru perioada 2020 – 2024 – comuna Poiana Campina , judetul Prahova  
 

 

 Avand in vedere Referatul de aprobare  nr. 723 / 22.01.2021 al dlui.Primar al comunei 

Poiana Campina  - Sergiu Constanda, Raportul de specialitate   nr. 724 / 22.01.2021  intocmit de 

dna.  Elena Tatu – inspector  -   Compartimentul Registru Agricol , Cadastru , Mediu  din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana Campina, Avizul nr. 827 / 25.01.2021 al 

Comisiei  de specialitate  nr. 1 din cadrul Consiliului local al  comunei Poiana Campina  si Avizul  

de legalitate nr. 725 / 22.01.2021 al Secretarului general al  comunei Poiana Campina, judetul 

Prahova; 

 Vazand prevederile  OG  nr. 28/2008 – privind registrul agricol , cu modificarile si 

completarile ulterioare si ale HG nr. 985 /2019  – privind registrul agricol pentru perioada 2020 - 

2024;  

 Tinand seama de  Informarea inregistrata la Primaria comunei  Poiana Campina  sub nr. 676 

/ 22.01.2021  intocmita  de dna  Elena Tatu – inspector – Compartiment Registru Agricol, Cadastru 

si Mediu din cadrul Aparatului  de specialitate al Primarului comunei  Poiana Campina prin care se 

prezinta stadiul inscrierii datelor in Registrul Agricol pe trimestrul  IV  al anului 2020 si de 

Hotararea Consiliului  local  al comunei  Poiana Campina nr. 68 / 26.11.2020 – privind stabilirea 

masurilor pentru eficientizarea activitatii  de inscriere a datelor in  Registrul Agricol pentru perioada 

2020 – 2024 – comuna Poiana Campina , judetul Prahova ;  

 In conformitate  cu prevederile art. 7 alin (4) din Anexa  la  Ordinul comun  nr. 

25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale , 

Ministrului Lucrarilor Publice , Dezvoltarii si Administratiei, Ministrului Afacerilor Interne,  

Ministrului Finantelor Publice , al Presedintelui Institutului National de Statistica , al Directorului 

General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al Presedintelui Autoritatii 

Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor   - pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 ; 

 In temeiul art. 129 alin. (1) sialin (14), art. 139 alin. (1)- teza finala si art. 196  alin. (1) litera 

“a” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 

Consiliul local al comunei Poiana-Campina adopta prezenta hotarare: 

 

 

 Art.1. Se  stabilesc masurile pentru eficientizarea activitatii  de inscriere a datelor in  

Registrul Agricol pentru perioada 2020 – 2024 – comuna Poiana Campina , judetul Prahova  , 

prevazute in  Anexa Unica  – parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 Art.2.Primarul comunei Poiana Campina si Compartimentul Registrul Agricol , Cadastru , 

Mediu din cadrul aparatului de specialitate al acestuia vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 

hotarari. 

 



Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016  pentru protectia persoanelor fizice in ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li 

se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter 
personal in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod 

Civil. 

 

 

 

 

 Art.3 Pe data intrării în vigoarea  prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice 

prevederi contrare din  alte hotărâri ale Consiliului local al comunei Poiana  Câmpina .  

 

 Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Prahova  prin grija 

Secretarului general al comunei Poiana Campina, judetul Prahova si celorlalte  autoritati , institutii 

publice si persoane interesate de catre Compartimentul Registru Agricol , Cadastru , Mediu din  

cadrul Aparatului de  specialitate al Primarului comunei  Poiana  Campina,  acest compartiment 

urmand a asigura si publicitatea prezentei hotarari. 
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