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H O T Ă R Â R E A   nr.    45 /2022 

Privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru 

trimestrul I al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 

activități 

 

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

din data de 30 mai 2022; 

 

   Având în vedere: 

 

  -Referatul de aprobare al primarului comunei nr.7/ 65/28.04.2022 

 - Raportul de specialitate al compartimentului agricol, nr.7/ 69/2022;  

    In conformitate cu prevederile din: 

-    In conformitate cu prevederile din: 

- Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și 

completările 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 modificările și completările 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/ 16 /28.04.2022; 

-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.9/39/2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 

cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului 

nr.10/31/2022, comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.  11/ 43/2022,  

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 și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I 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. (1) 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. 

 

(2) Se aprobă formularul tipizat al invitației prin care funcționarul cu atribuții în 

cadrul compartimentului agricol invită la primărie, persoanele fizice care au obligația să 

efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol, conform Anexei nr.3, 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  30 mai 2022 

    

Președinte de ședință,                 Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

 

  ………………………                       ………………………     

Ramona-Cristina-Maria TORNEA    Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.primariagalautas.ro/
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                                                                    Anexa nr. 2 la HCL nr.  45/30.05.2022 

PROGRAM DE MĂSURI 

Pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul agricol 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității Termen de 

îndeplinire 

Persoane responsabile 

1 Se va efectua afisajul si instiintarea populatiei cu 

privire la procedura si termenele de inregistrare in 

registrele agricole si in acelasi timp se va 

continua verificarea in teren a corectitudinii 

inscrierii datelor pe baza declaratiei data de catre 

capii gospodariilor si de catre reprezentanti legali 

ai unitatilor cu personalitate juridica.  

Permanent Ing.VODĂ BOGDAN-

IOAN 

 

2 Ori de câte ori intervin modificări în registrul 

agricol referitoare la terenuri, la categoria de 

folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloace de 

transport sau la orice alte bunuri deţinute în 

proprietate ori în folosinţă, după caz, de natură să 

conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe 

locale prevăzute de Codul Fiscal, funcţionarii 

publici cu atribuţii privind completarea şi ţinerea 

la zi a datelor din registrul agricol au obligaţia de 

a comunica aceste modificări funcţionarilor 

publici din compartimentele de resort al 

aparatului de specialitate al primarului în termen 

de trei zile lucrătoare de la data modificării.  

Datele instrumentate la nivelul oricăror 

compartimente de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului şi care fac obiectul 

înscrierii în registrul agricol se comunică 

compartimentului de resort cu atribuţii în acest 

sens în termen de trei zile lucrătoare de la data 

înregistrăriilor prin grija conducătorului 

compartimentului respectiv. 
 

 

Permanent 

Ing.VODĂ BOGDAN-

IOAN 

MORAR NICOLAE-

ADRIAN 

 3  Registrul agricol are caracterul unui document 

oficial care constituie o sursa importanta de 

informatii: 

-pentru elaborarea pe plan local a unor politici in 

domeniile: fiscal, agrar, protectie sociala, 

cadastru, edilitar- urbanistic, sanitar, școlar, 

servicii publice de interes local; 

-pentru satisfacerea unor solicitari ale 

cetatenilor; 

-este sursa administrativa de date pentru 

sistemul informational statistic, respectiv: 

statistica oficiala, pregatirea si organizarea 

 

Permanent 

Ing.VODĂ BOGDAN-

IOAN 
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recensamintelor agricole, ale cladirilor si ale 

populatiei se reinoieste o data la 5 ani, se va 

realiza corespondenta atat cu pozitia din 

registrul agricol anterior, cat si cu nr din rolul 

nominal unic ce il priveste pe contribuabilul 

respeciv si se vor transmite invitatii persoanelor 

fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile 

pentru înscrierea datelor din anul precedent. 

  

4 Se verifică concordanța dintre datele înscrise în 

registrul agricol și compartimentul impozite și 

taxe 

 

 

Permanent 

Ing.VODĂ BOGDAN-

IOAN 

MORAR NICOLAE-

ADRIAN 

 

 

 ÎNTOCMIT 

 Consilier , 

  ing.VODĂ BOGDAN-IOAN 
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Anexa nr.3 la HCL nr. 45/30.05.2022 
 

Către, 
 
Domnul/Doamna__________________ 
Adresa:_____________________________ 
 

INVITAȚIE 
 

Prin care se aduce la cunoștință că aveți obligația să vă prezentați la Primăria 
comunei Gălăuțaș, cu sediul în sat Gălăuțaș nr. 1, județul Harghita, compartiment 
agricol, în perioada ______________(se va prevede o perioadă de 5 zile lucrătoare), 
între orele 9,00 – 14,00, în scopul efectuării declarației pentru înscrierea datelor în 
registrul agricol, în scopul respectării legii. 

Avem rugămintea să aveți asupra dumneavoastră actele care vă conferă un 
drept asupra animalelor, imobilelor, terenurilor și construcțiilor, ce aveți intenția să le 
declarați ori le aveți declarate în registrul agricol. 
 
Vă mulțumim pentru înțelegere! 
 

PRIMARUL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ, 
Radu ȚĂRAN 

 
 

Intocmit, 
Compartiment agricol, 

 
Consilier 

Ing.Vodă Bogdan-Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


