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CONSILIUL LOCAL VORONA 

 
HOTARARE 

privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol in semestrul II al 
anului 2019 si stabilirea planului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati 

 
 

 Consiliul Local Vorona, judetul Botosani, intrunit in sedinta publica ordinara din 
data de 14.02.2020; 
        Avand in vedere: 

- Raportul de activitate al compartimentului Registrul agricol din cadrul 
Aparatului de specialitate al primarului, prin care se prezinta stadiul de inscriere a 
datelor in registrul agricol, inregistrat cu nr. 1587/14.02.2020; 

     Luand act de: 
- O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- Legea nr. 54/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

nr. 28/2008 privind registrul agricol; 
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizonala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
            In temeiul art. 139, alin. 1) si 3), lit. (a) din Codul Administrativ, aprobat prin 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019; 

 
 HOTARASTE 
 
Art. 1. Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol pe semestrul II 
al anului 2019 in conformitate cu datele din raportul de activitate al 
Compartimentului Registrul agricol, din cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vorona, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
Art. 2. Se aproba Programul de masuri pentru eficientizarea datelor inscrise in 
Registrul agricol, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a sarcinilor din prezenta hotarare se imputerniceste 
primarul comunei Vorona – dl Stefan aurel prin Compartimentul registrul agricol si 
functionarii publici cu atributii in completarea Registrului agricol. 
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: Institutiei Prefectului Judetl Botosani, 
Primarului comunei Vorona, Compartimentului Registrul agricol. 
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ROMÂNIA 



JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul  

comunei Vorona 
 
 Consiliul local al comunei Vorona, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară la data 
de 14.02.2020, 
 Analizând referatul întocmit de d-na Ciubotariu Elena, sef SVSU, înregistrat cu nr. 
1532/13.02.2020 prin care se propune aprobarea de către Consiliul local a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Vorona, 
 Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor 
nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire 
a riscurilor şi a Structurii-cadru al acestuia, a Legii nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, 
 Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate din structura Consiliului local, 
 In temeiul prevederilor art. 129, ali. (1) si (2), lit. (b), alin. 4), lit. (a), art. 139, alin. 1) si 
3), lit. (a) din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
Romaniei nr. 57/2019; 

HOTĂRĂŞTE  
 
 Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Vorona, 
conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se pune la dispoziţia secretariatului 
tehnic al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Vorona şi se actualizează 
la fiecare început  de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau 
modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de 
sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial. 
 Art.3. Primarul comunei Vorona, prin serviciile de specialitate şi Comitetul Local pentru 
Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Prefecturii Judeţului Botoşani; 
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae Iorga” al judeţului Botoşani; 
- Serviciilor de specialitate. 
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