
 

 
ROMANIA 

   JUDETUL MARAMURES     

  COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
  CONSILIUL LOCAL         

HOTARARE 

 
privind aprobarea modului de intocmire și ținere la zi a registrului agricol în perioada 2020-2024 

la nivelul primăriei comunei Băita de sub Codru 

 
Având în vedere; 

            -referatul de aprobare a proiectul de hotărâre, inițiat de Primarul Comunei, din care reiese necesitatea actualizării 

modului de întocmire a registrului agricol la nivelul primariei comunei Băița de sub Codru în perioada 2020-2024,ca urmare a 

modificărilor legislative apărute în ultima perioadă; 
                        -avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului local  , referatul și avizul secretarului comunei  precum și 

raportul întocmit de compartimentul agricol  din cadrul aparatului de specialitate a comunei al comunei Băița de sub Codru, prin  

doamna referent  DUMUȚA  MARIA; 
            -prevederile art.1 punctul 3 alin.(6) din Legea nr.54/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

nr.28/2008 privind registrul agricol; 

 -prevederile HGR. Nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 
 -prevederile Hotărârii nr. 38 /2018 a Consiliului local al comunei Băița de sub Codru  cu privire la modul de 

întocmire și ținere la zi a registrului agricol începând cu data de 1.01.2019; 

                         In temeiul prevederilor articolului129 aliniatul 2 litera”d” ,aliniatul 7 litera ”s”  și    art.196  aliniatul 1 litera „a”   din  

OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 
              Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordinară în data de  19 febru-

arie   2020,adoptă prezenta ; 
 

HOTĂRÂRE   
                                    

            Articolul 1.    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, până la finele anului 2024, registrul agricol la nivelul 

comunei Băița de sub Codru , se întocmește si se tine la zi atât în format scris cât și în format electronic. 
                                 (2) În vederea întocmirii registrului agricol în format electronic se va achiziționa un program adec-

vat care să permită transmiterea datelor în Registrul Agricol Național (RAN) precum și serviciul de mentenanță al acestuia. 
              (3) Pentru întocmirea registrului agricol în format scris vor fi achiziționate registre agricole în nu-

măr suficient pentru înregistrarea tuturor gospodăriilor  populației , a societăților și asociațiilor agricole precum și ale tuturor per-

soanelor fizice și juridice ce nu au domiciliul sau sediul în comună , care  au teren în proprietate/folosință și/sau animale pe teritoriul 

comunei. 

                                       (4)  Modificările aduse modului de completare  și actualizare a datelor în   registrul agricol, se aduc 

la cunoștinţă persoanelor fizice și  juridice, prin grija  doamnei Dumuța Maria , având atribuții de întocmire și conducere a registrului 

agricol sub coordonarea secretarului general al comunei, prin publicarea pe pagina de internet a comunei  Băița de sub Codru  si 

prin înştiinţări  afișate atât la afișierul primăriei cât și în diferite locuri publice din comună. 
Articolul 2.     Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija  

secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   
        -  Primarului comunei 

                    -  Compartimentelor;    -agricol   

                                                                        -impozite și taxe locale. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

       RUSU  AUREL 
 

                                                                                                           contrasemnat  pentru legalitate 
                                                                                                                            SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                     TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la 19  februarie    2020. 
  

 Nr. 6.   
         Notă; 
                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__11__ voturi pentru,  __0___abţenere ___0__ voturii 

împotrivă,din numărul  de  ___11_____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 


