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HOTĂRÂRE 

privind analiza stadiului de înscriere a datelor Registrul Agricol al orașului  

Techirghiol, Județ Constanța, pentru anul 2020 

 

  

Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința din data de 25.02.2021, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

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

 Având în vedere: 

− Raportul de specialitate nr... al Compartimentului Registru agricol, 

− Legea nr. 54/2017, art.3 alin.(5), pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 28/2008  privind registrul agricol, aprobata prin Legea 98/2009 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

− Hotararea nr. 985 din 27 decembrie 2019 privind registrul agricol, coroborate  cu 

normele 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),  

Văzând prevederile art.129 alin.7, lit ,,p” și „s”, art. 196, alin. (1), lit. „a”  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ. 

 In temeiul prevederilor art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se ia act de stadiul înscrierii datelor în registrul agricol, în conformitate cu datele 

din raportul de specialitate al compartimentului Registrului Agricol, al orașului Techirghiol, anexa 

nr.1 - RAPORT privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru anul 

2020 - parte integrantă din prezența hotărâre. 

 

 Art.2  – Secretarul general al oraşului va face publică hotărâre prin afişaj, 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, 1 abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie . 

 

 Techirghiol, astăzi – 25.02.2021. 

 Nr. 23. 
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