
ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.26 / 2022
 Privind modul  de întocmire, completare și ținere la zi a registrului agricol la nivelul UAT Baia de Cris

Consiliul local al comunei Baia de Criș judeţul Hunedoara;
Având ȋn vedere:
-Proiectul de hotarire nr.18/2022 privind modul  de întocmire, completare și ținere la zi a registrului

agricol la nivelul UAT Baia de Cris 
-  referatul  de aprobare nr. 18/28/7.04.2022 la proiectul de hotarire  privind modul de întocmire,

completare şi ţinere la zi a registrului agricol la nivelul UAT Baia de Cris
 -raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.26/28/19.04.2022
-avizul comisiei pentru agricultura  , activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si 

urbanism nr.32/31/26.04.2022
În conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), alin.(5), alin.(6), art.3-4 şi art.6 alin.(1) şi alin.(3) din OG

nr.28/2008  privind  registrul  agricol,  ale  anexei  la  Ordinul  25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020  pentru
aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024,
ale H.G. nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, alin.(1), art.140, alin.(1), art.196, alin.
(1),  lit.a,  art.197,  alin.(1)–(2),  alin.(4)-(5),  art.199,  alin.(1)-(2),  art.243,  alin.(1)  lit.a)  din  Ordonanţa  de
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se aprobă ca  modul  de întocmire,  completare și ținere la zi a registrului agricol  la nivelul
UAT Baia de Cris să se realizeze numai în format electronic, începând cu data de 01 aprilie 2022. 

Art.2. Modul şi tehnica de completare a registrului agricol în format electronic se realizează potrivit
formularelor  aprobate  prin  H.G.  nr.985/2019  privind  registrul  agricol  pentru  perioada  2020-2024,  cu
respectarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
aprobate prin Ordinul 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020.

Art. 3. Toate datele din registrele agricole, pentru perioada 2020-2024, întocmite şi completate până
la data de 31 martie 2022 şi pe suport de hârtie se preiau în registrul agricol în format electronic.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi  dusă la îndeplinire de Compartimentul Registru Agricol  din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Baia de Criș, judeţul Hunedoara.  

Art. 5.  Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6 La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al comunei
Baia de Criș nr.18/2021 privind modul  de întocmire, completare și ținere la zi a registrului agricol la nivelul
UAT Baia de Cris

Art. 7.  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -  Judeţul Hunedoara;
- Primarului comunei Baia de Criș, judeţul Hunedoara;
- Compartimentului Registru agricol;

şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Baia de Criș, judeţul Hunedoara şi
pe site-ul instituţiei. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
OANA SORIN

            CONTRASEMNEAZĂ 
 SECRETAR GENERAL
 RUSU LUCIA

BAIA DE CRIS 28.04.2022



Nr.de consilieri prezenți: ____ din totalul de 11, aflați în funcție
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru __________
Voturi împotrivă________
Abțineri _______________

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA 

PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR.______/_____________.

Nr. 

crt.
Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze

procedura

0 1 2 3

1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administra v, s-a 

făcut, prin vot deschis, cu majoritate:

______/__/_____

 □ simplă □ absolută □ calificată

Art.5 lit. ee)

Voturi pentru:___

Voturi împotrivă:__

Abțineri:___

Nu a votat:____

Art.5 lit. cc)

Voturi pentru:___

Voturi împotrivă:__

Abțineri:___

Nu a votat:____

Art.5 lit. dd)

Voturi pentru:___

Voturi împotrivă:__

Abțineri:___

Nu a votat:____

2 Comunicarea către primar ______/__/_____

3 Comunicarea către prefectul județului ______/__/_____

4 Aducerea la cunoș nța publică ______/__/_____

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ______/__/_____

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz
______/__/_____


