
                     ROMÂNIA 
                 JUDEŢUL ALBA 
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA 
                       PRIMAR 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Referitor la: aprobarea modului de completare a registrului agricol pentru perioada     
2020 - 2024 

 
Având în vedere: 

 - prevederile art. 1, alin. 6 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 1, 2 din H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru 

perioada 2020 – 2024; 

 - prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 14, art. 139, alin. 1, art. 198 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

 - prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată, 

în temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 
PROPUNE: 

 
      Art. 1. Aprobarea modului de completare a registrului agricol pentru perioada               

2020 – 2024, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic. 

Art. 2. După adoptare hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. După adoptare hotărârea se va comunica, prin grija secretarului general, 

primarului comunei, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei 

Săliştea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba. 

 
             INIŢIATOR,               Avizează pentru legalitate, 
                PRIMAR                     SECRETAR GENERAL 
Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL                                           Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA     
 

 
 



                        R O M Â N I A 
            JUDEŢUL ALBA 

           PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIŞTEA  NR. _________/_______________ 
      
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea modului de completare a registrului agricol 

pentru perioada 2020 - 2024 
 
 

Având în vedere: 

 - prevederile art. 1, alin. 6 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 1, 2 din H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru 

perioada 2020 – 2024; 

 - prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 14, art. 139, alin. 1, art. 198 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun 

adoptarea hotărârii în forma în care proiectul de hotărâre a fost iniţiat. 

 

Iniţiator,  
PRIMAR, 

Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        R O M Â N I A 
            JUDEŢUL ALBA 

       PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIŞTEA  NR. _________/_______________ 
      

 

RAPORT 

 

la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea modului de completare a registrului agricol 
pentru perioada 2020 - 2024 

 

 

 În ceea ce privește proiectul de hotărâre referitor la aprobarea modului de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024, inițiat de domnul primar 

Stănilă Aurel-Emil, având în vedere: 

 - prevederile art. 1, alin. 6 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform cărora „Consiliul Local, la propunerea 

primarului, aprobă prin hotărâre modul de întocmire a registrului agricol, pe 

suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacităţii administrative de care 

dispune”; 

 - prevederile art. 1, 2 din H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru 

perioada 2020 – 2024, conform cărora: 

 Art. 2. „Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole, 

precum şi cele privind gestionarea registrului agricol în format electronic vor fi 

suportate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz”; 

 - prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 14, art. 139, alin. 1, art. 198 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun 

adoptarea hotărârii în forma în care proiectul de hotărâre a fost iniţiat. 

 
ÎNTOCMIT, 

Insp. OANA MARINELA 
                         

 
 
 
 



 
 
 


