
                                                                                     
 

ROMANIA 
   JUDETUL MARAMURES     

  COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
  CONSILIUL LOCAL         

HOTARARE 

 
privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol la 

nivelul primăriei comunei Băita de sub Codru 

 
Având în vedere; 

   -expunerea de motive la proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei din care reiese necesitatea 

actualizării modului de intocmire a registrului agricol la nivelul primariei comunei Băița de sub Codru în conformitate 

cu  prevederilor Legii nr.54/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul 

agricol; 

                        -avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului local  , referatul și avizul secretarului comunei  

precum și raportul întocmit de compartimentului agricol al comunei Băița de sub Codru, prin  doamna referent                  

DUMUȚA  MARIA; 
            -prevederile art.1 punctul 3 alin.(6),(7) din Legea nr.54/2017 pentru modificarea si completarea Ordo-

nantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol; 

In temeiul art. 36 alin. alin.(2) lit.d), alin. (6) lit.a) pct. 19, art.45 alin. (l) si art. 115 alin.(l) lit.b) din  

Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Nr.215/2001:  
Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în ședință ordinară în data de 27 

noiembrie 2018; 

                                                                               HOTĂRĂSTE: 

Articolul.1 .(l)  Se aprobă intocmire si tinere la zi a registrului agricol, atat pe suport de hartie cat si in format 

electronic pana la data de 31.12.2018. 

       (2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2019 registrul agricol se întocmește si se tine la zi in format electronic. 

       (3) Inscrierea si actualizarea datelor  in registrul agricol se va face cu respectarea prevederilor legii  

nr.54/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol; 

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

cunoştinţa persoanelor fizice și  juridice, prin grija secretarului comunei și compartimentului agricol, 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. 
               Articolul .2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica : 

-  Instituției Prefectului judetului Maramures 

-      Primarului comunei. 

-      compartimentului agricol 
 

          PRESEDINTE DE SEDINTA 
 

      VANCA VALENTIN 
            

CONTRASEMNAT 
       secretarul comunei 

        DRAGOŞ TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la 28.11.2018. 

Nr. 38 . 
 Nota; 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _11__ voturi pentru,  _0__ abţeneri,__0__ voturii împotrivă,din 

numărul  de _11___ consilieri prezenţi . 
 



Consilieri în funcţie :  11 


