
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA  BAIA DE CRIS
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR.35 / 2021

privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trimestrul lI
al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Consiliul local al comunei Baia de Cris, judetul Hunedoara;
Avind in vedere:

-Proiectul de hotarire nr.29 /2021privind analiza stadiului de inscriere a datelor in
Registrul  Agricol  pentru  trimestrul  II  al  anului  2021  si  stabilirea  masurilor  pentru
eficientizarea acestei activitati
- referatul de aprobare nr.29//28/1.07.2021 la proiectul de 
hotarireprivindanalizastadiului de inscriere a datelor in RegistrulAgricol pentru 
trimestruI II al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea  
acesteiactivitati
-raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.37/28/20.07.2021
-avizul comisiei pentru agricultura  , activitatieconomico-financiare,amenajarea 
teritoriului si urbanism nr.55/1426/27.07.2021
-  prevederile art. 1, alin. (1), alin. 2,  lit. a) , art. 3-4 şi art. 6 din O.G.  nr. 28/2008 
privind registrul agricol cu completările şi modificările ulterioare;
  - prevederile art. 7 alin. (4), din anexa la Ordinul  
nr.25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
  -  prevederile H.G. nr. nr 985/2019 privind registrul agricol pe anii 2020-2024;
  -  prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată   cu modificările si completările ulterioare; 
-  prevederile art. 7 alin.13 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala în 
administraţia publică, republicată;
      În conformitate cu prevederile art.129, alin. 14 , art.139 alin.1 şi art. 196, alin. (1),
lit. a),art.243 alin.1 lit.a) dinOrdonanta de Urgenta nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. - Se ia act de stadiul de înscriere a datelorînRegistrul agricol pentru trimestrul
II  al  anului  2021   înconformitate  cu  datele  din  raportul  de  specialitate  al
CompartimentuluiAgricol din cadrulaparatului de specialitate  al primaruluicomuneiBaia de
Cris , conform anexei 1 care face parteintegrantă din prezentahotărâre. 
            Art.2(1) Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise în
Registrul agricol, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă formularul tipizat al invitaţiei prin care compartimentul registrul agricol
invită  la  Primărie  persoanele  fizice  care  au  obligaţia  să  efectueze  declaraţiile  pentru
înscrierea datelor in registrul agricol, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.  3.Prezenta hotărâre va fi  dusă la îndeplinire  de compartimentul  registrul  agricol  din
aparatul de specialitate al primarului comunei Baia de Cris

            Art. 3.Anexele nr. 1 - 3 fac parteintegrantă din prezentahotărâre



Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestata în termenul si condiţiile Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificărilesicompletărileulterioare.  
Art. 5. Prezentahotărâre se comunică: InstituţieiPrefectuluijudeţul Hunedoara, 
PrimaruluicomuneiBaia de Cris, secretaruluicomuneiBaia de Crissi se aduce la cunostiinta 
publica prinafisare.

PRESEDINTE DE SEDINTA 
COLPOS-IANCU ADRIAN

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL
RUSU LUCIA

BAIA DE CRIS  29.07.2021

Nr.de consilieriprezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţiînfuncţie
Cvorumulnecesarpentruadoptaremajoritate ___________, art.5 lit.___) ______ voturi
Adoptatăprinvotdeschis
Voturipentru __________
Voturiîmpotrivă________
Abţineri _______________

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI

GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL

NR.______/_____________.

Nr.
crt.

Operaţiuniefectuate Data ZZ/LL/AN
Semnăturapersoaneires
ponsabilesăefectuezepr

ocedura
0 1 2 3

1
Adoptareahotărârii,  potrivit  codului  administrativ,
s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:

______/__/_____

 □ simplă □ absolută □ calificată
Art.5 lit. ee)

Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__

Abţineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:___

Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:___

Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

2 Comunicareacătreprimar ______/__/_____
3 Comunicareacătreprefectuljudeţului ______/__/_____
4 Aducerea la cunoştinţapublică ______/__/_____

5
Comunicarea,  numaiîncazulcelei  cu  caracter
individual

______/__/_____

6
Hotărâreadevineobligatoriesau  produce
efectejuridice, dupăcaz

______/__/_____



 


