
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

e la analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agicol si aprobarea 
lui pentru verificarea concordantei dintre evidenta registrului agricol si evidenta 

fiscala pentru lunile ianuarie-decembrie 2021 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand: 
- referatul nr. 15305 din 2020 intocmit de catre compartimentul Riegistru Agricol 
- referatul de aprobare al domnului primar Lucian Vileford Costea 
- - OG nr. 28/2008 privind registru agricol 
- HG nr. 985/2019 privind registrul agricol pentu perioada 2020-2024, 
- Ordinul nr. 25/23.01 .2020 al Ministerului Agiculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministerului 

Administratiei si lnternelor, al Ministerului Finantelor Publice, al lnstitutului National de Statistica si 
a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate lmobiliara pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024· 

-Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a oiete1 oroduselor din 
sectorul agricol; 

-Legea nr. 70/2018 privind modificarile si completarile Legii 145/2014 
-Legea Apiculturii nr. 383/2013 cu modificarile si completarile ulterio2re 
-Ordinul nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de conces urie si inchiriere a 

suprafetelor de pajisti din domeniul public/privat, cu modificarile si comple~tarile ulterioare. 
in temeiul art.129, alin 1 si alin 2, lit b si alin 7, 139 alin 1 9i art. 196 alin. (1 ), lit a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
HOTARA~TE: 

Art.1.Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in registru agricol pentru lunile 1anuane
decembrie 2021 

Art.2.Se aproba programul de masuri pentru verificarea concordantei dintre evidenta 
registrului agricol si evidenta fiscala pentru lunile ianuarie-decembrie 2021 conform anexei 1 

imputerniceste primarul comunei sa semneze contractul de concesiune. 
Art.3.Primarul ccomunei va duce la indeplinire prezenta hotar· re, onn aparatul de 

specialitate 
Art.4.Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea Doftanei, in 

termenul prevazut de lege: 
lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro. 
Dosar 9edinta; 
Dosar Hotarari 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 13 
Voturi pentru 13 
Voturi impotriva O 
Abtineri O 

Nr. l.f !J. din 27.05.2021 

Presedinte de sedinta, 
ConsiJier Local 
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Program \-;.: ... i. \f!'~·- .> ~\/ . ; 
privind verificarea concordantei dintre evidenta registnM.~·~:::~~ ~> .. ~ ;;

agricol ~i evidenta fiscala, pentru iulie 2021-decembrie 2021~;?,/'~\- / 

Categoria Numar Perioada de Persoane Observatii 
I detinatorului/ pozitii verificare responsabile 

contribuabilului RA/Roluri 
fiscale 

50 01 .07-31 .07 Taxe si lmpozite -
50 01.08-31.08 Mihaela Munteanu; 

Persoana 50 01.09-30.09 Registru Agricol -

fizica/juridica 50 01.10-31.10 loana Alexandra 
50 01.11-30.11 Moser si 
50 01 .12-31.12 Gina Mariana 

Berteanu 


