
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

   
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 65/2021 

privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale Oraşul Haţeg 

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Examinând referatul de aprobare nr. 8041 din 14.04.2021, prin care se propune stabilirea 
modului de întocmire a registrului agricol la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Haţeg, 
în scopul respectării legislaţiei în materie. 
            În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (6), art. 6 din Ordonanţa Guvernului 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 Hotărârii Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 – 
2024; 

În temeiul dispoziţiilor 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) din O.U.G. 
nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1 Registrul agricol la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Haţeg, până la 
sfârşitul anului 2024, se va întocmi atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. 

Art. 2 Se constată că formatul registrului agricol prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, a 
fost aprobat prin act administrativ al autorităţii deliberative, începând din 2019. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de compartimentul registrul agricol din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Haţeg. 

Art. 4 Registrul agricol întocmit în format electronic va fi interconectat cu registrul agricol 
naţional – RAN, în condiţiile legii. 

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Direcţiei economice, Compartimentului Administraţie publică locală, 
Compartimentului informatizare, Serviciului cadastru, Compartimentului registrul agricol şi prin 
intermediul acestuia tuturor structurilor si persoanelor interesate.  
 
Haţeg,   la 14 aprilie 2021 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian-Emilian PUŞCAŞ 


