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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea completării Registrului Agricol pentru  

perioada 2020 – 2024, în format electronic 

 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţă din data de 30.04.2020.  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive prezentate de dl.primar – 

Soceanu Iulian Constantin, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 1, 2, 3,  

 Având în vedere : 

- prevederile HOTĂRÂRII nr. 985 din 27 decembrie 2019 privind registrul agricol, 

- ORDINUL nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 307 din 13 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare 

a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, 

- Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, 

- Raportul de specialitate nr. 6614/21.04.2020 al Serviciului APL, 

În temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.d, alin.7, lit.s, art. 139, art. 155, alin.1, lit.b, lit.d 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , 

Văzând prevederile art. 136 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

  Art.1 - Se aproba completarea Registrului Agricol la nivelul oraşului Techirghiol pentru 

perioada 2020 – 2024, in format electronic. 

  

           Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică hotărârea prin afişaj şi o va comunica 

persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire . 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri 

din totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 30.04.2020. 

Nr. 74. 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

                    FLORIN ZISU                                                       DR.JR.NICULINA PAROŞANU                           
 

 

 

 

 



                                              

                                                                       
                                                           

 

 

                                              

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

  Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

 

PROIECT 

 

HOTARARE 

privind aprobarea completării Registrului Agricol pentru  

perioada 2020 – 2024, in format electronic 

 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţă din data de ……………..  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive prezentate de dl.primar – 

Soceanu Iulian Constantin, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 1, 2, 3, precum 

şi avizul de legalitate al secretarului orasului Techirghiol, 

 Având în vedere : 

- prevederile HOTĂRÂRII nr. 985 din 27 decembrie 2019 privind registrul agricol, 

- ORDINUL nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 307 din 13 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare 

a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, 

- Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, 

În temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.d, alin.7, lit.s, art. 139, art. 155, alin.1, lit.b, lit.d 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , 

Văzând prevederile art. 136 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

  Art.1 - Se aproba completarea Registrului Agricol la nivelul oraşului Techirghiol pentru 

perioada 2020 – 2024, in format electronic. 

  

 

           Art.2 - Secretarul general al oraşului va face publică hotărârea prin afişaj şi o va comunica 

persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire . 

 

 Inregistrat cu nr. 71/21.04.2020 
 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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Nr6614/21.04.2020                                                    

 

PRIMAR 

                                                                                              SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

SERVICIUL Administratie Publica Locala 

catre Consiliul Local Techirghiol 

 

Raport de specialitate,  

Referitor la: Normele Tehnice privind modul de completare a registrului agricol 

pentru perioada 2020-2024 

 

 

        Avand in vedere prevederile HOTĂRÂRII nr. 985 din 27 decembrie 2019 privind registrul 

agricol, coroborate cu NORMELOR TEHNICE (aprobate prin  ORDINUL nr. 

25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 307 din 13 aprilie 

2020), norme ce definesc modul de completare a registrului agricol pentru urmatoarea perioada, 

respectiv  2020-2024, se propune: 

           In baza art 1. Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în 

care se înscriu date cu privire la toate gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, 

precum și la orice alte persoane fizice și/sau entități juridice care au teren în proprietate/folosință 

și/sau animal. 

            Conform art.2 : 

-(1) Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol se organizează conform celor 

prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 28/2008. 

-(2) În cuprinsul prezentelor norme tehnice, orice trimitere la forma registrului agricol se 

referă la cea pe suport electronic, precum și la cea pe suport hârtie în situația în care consiliul 

local a hotărât întocmirea registrului agricol și pe suport hârtie. 

-(3) Registrul agricol se întocmește în format electronic, pe unități administrativ-

teritoriale, cu obligația de a se interconecta cu Registrul agricol național (RAN), în vederea 

raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta”…, 

     In temeiul prevederilor de mai sus se propune ca pe UAT TECHIRGHIOL intocmirea si 

tinerea la zi a registrului agricol sa se faca doar in format electronic.  

     Raspunde de completarea Registrelor Agricole functionarii care sunt in serviciu APL -

compartimentul RA, sub coordonarea directă a secretarului orasului. 

     Dat fiind cele mai sus mentionate, Serviciul APL propune, spre analiza si aprobare 

reactualizarea horatarii privind functionarea registrului agricol pe UAT Techirghiol pentru 

perioada 2020-2024, doar pe format electronic. 

 

     Sef SERVICIU A.P.L. 

      Axan Mioara                                           

                                                                                                                      Inspector , 

                                                                                                                    Musa Birsen      

MB/ 2 ex.     

 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221968
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221968
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224803
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224803
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REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea completării  

Registrului Agricol pentru perioada 2020 – 2024, in format electronic 

 

 

 

In temeiul prevederilor H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol, coroborate cu Normele 

tehnice ce definesc modul de completare a registrului agricol pentru urmatoarea perioada, 

respectiv  2020-2024, se propune aprobarea completării Registrului Agricol la nivelul UAT 

Techirghiol pentru perioada 2020 – 2024, doar in format electronic. 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221968

