
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
Hotărârea nr. 162/2021 

privind aprobarea analizei stadiului de  înscriere a  datelor în registrul agricol pentru 
trimestrul al III-lea al anului 2021 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei 

activităţi,inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul 
localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin 

norme 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 28 
octombrie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 171/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/76 din 21.10.2021, prin care se propune aprobarea 
analizei stadiului de  înscriere a  datelor în registrul agricol pentru trimestrul al III-lea al 
anului 2021 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru 
soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării 
registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin normele tehnice pentru completarea 
registrului agricol, în scopul respectării legislaţiei în materie şi a îmbunătăţirii activităţii. 

Având în vedere: 
a)referatul compartimentului registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 21252/2021. 
b)raportul de serviciul cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 
sub nr. 21616 din 22.10.2021;  
c)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 339/65 din 28.10.2021; 
d)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 341/43 din 28.10.2021;  
            În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), alin. (6), art. 2 lit. b) şi c), art. 3-4 şi 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 Hotărârea 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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al oraşului Haţeg, 
pentru trimestrul al III-lea al anului 2021, conform celor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă măsurile pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul 
agricol al oraşului Haţeg, ţinut în format electronic şi pe suport de hârtie, inclusiv pentru 
soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării 
registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 
Art. 3 (1) Se aprobă ca înscrierea în registrul agricol a datelor privind componenţa 
gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică să se facă pe baza declaraţiei dată 
pe propria răspundere sau pe bază de documente de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, 
de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, 



inclusiv prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze 
declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol. 
(2) Se aprobă formularul tipizat al invitaţiei prin care funcţionarii cu atribuţii din cadrul 
compartimentul registrul agricol invită, la primărie, persoanele fizice care au obligaţia să 
efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol, conform anexei nr. 3 la 
prezenta hotărâre. 
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de compartimentul registrul agricol şi 
celelalte structuri din aparatul de specialitate al primarului oraşului Haţeg, ce au funcţionari 
publici/personal contractual nominalizat în anexa nr.  2 la prezenta hotărâre. 
Art. 5 Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului 
oraşului Haţeg, Direcţiei economice, Compartimentului Administraţie publică locală, 
Serviciului cadastru, Compartimentului registrul agricol şi prin intermediul acestuia tuturor 
structurilor si persoanelor interesate.  
 
 
Haţeg,   la  28 octombrie 2021  
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
          DEMIAN VIOREL 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 162/2021 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

28/10/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) – 9 voturi 

Voturi pentru: 16 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

 
□absolută 

art.5 lit. cc)  
 

Nu e cazul 
 

□calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

29/10/2021 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 
 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 
 

 
 
 
 
 


