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  H O T Ă R Â R E A   nr.    77   / 2022 
Privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru 

trimestul II al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 
activități 

 
   Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de  27 octombrie 2022; 

 

   Având în vedere: 
  -Referatul de aprobare al primarului comunei nr.7/137/2022; 

 - Raportul de specialitate al compartimentului agricol, nr.7/ 138/2022;  

     

In conformitate cu prevederile din: 
- Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-

2024; 

-art. 7 alin. (4) din anexa la Ordinul nr. 25/ 1382/ 37/ 1642/ 14297/ 746/ 20/2020 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2020-2024; 

-Art. 1 alin. (5), art. 121 alin. (10 si alin. (2) din Constituția României; 
-art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

-art. 5 lit. m) și n), art. 75 alin. (1) lit b), art. 84 alin. (1), alin. (3)-alin. (5), art. 96 alin. 

(1)-alin. (4), art. 105 alin. (1), art. 106 alin. (1) și alin. (3), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1) 
și alin. (2) lit d), alin. (7) lit.s) și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile art.3, art. 4 și art. 13 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei 

europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la data de 15 octombrie 1985, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Cap. IX din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată , cu modificările si completările ulterioare; 
 -Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare, proces verbal de afîșare nr. 9/43 /2022; 

-Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ, nr.9/73/2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.10/       
63/2022, comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.  11/77/2022,  

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 
 In temeiul dispoziţiunilor art. 139 alin. 1, art 196 alin.1 lit. a) și art. 197, din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul II 

al anului 2022, în conformitate cu datele din raportul de specialitate al compartimentului 

agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, conform Anexei 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise în 

Registrul Agricol, ținut în format electronic, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 3. Primarul comunei Gălăuțaș prin funcționarul public cu atribuții în completarea 
registrului agricol vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Gălăuţaş, 
Instituţiei Prefectului- Judetul Harghita, compartimentelor de resort și se aduce la cunoştinţă 
publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local, în format electronic, la adresa 

www.primariagalautas.ro. 

                            

Gălăuţaş, la   27 octombrie 2022 
 
  

  Președinte de ședință,          Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                      Secretarul general al comunei Gălăuțaș 
  ………………………                       ………………………     
      Alexandru MARC      Monica-Camelia MORAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri locali în funcție 11 

Consilieri locali prezenți 11 

Nr. voturi ”pentru” 11 

Nr voturi ”împotrivă” 0 

Nr. voturi ”abținere” 0 

 

 

 

 

http://www.primariagalautas.ro/

	H O T Ă R Â R E A   nr.    77   / 2022
	Gălăuţaş, la   27 octombrie 2022

