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PROIECT DE HOTĂRÂRE      NR.   7   din  15 ianuarie  2020  
 

privind aprobarea modului de intocmire a Registrului agricol la 

 nivelul Primariei Comunei Cicîrlău  în perioada  2020-2024  

 
Primarul comunei Cicîrlău ,  judeţul Maramures,  analizând temeiurile juridice, 

respectiv prevederile: 
 
a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
        d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 
publică;  
       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea 
actelor administrative ;  

 f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si 
completările ulterioare 

   g) art . 136 alin 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
 

Luand in considerare: 

-  proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei Cicârlău, însotit de referatul de aprobare , 

raportul compartimentului de resort si referatul compartimentului agricol  din care reiese 

necesitatea actualizării modului de intocmire a registrului agricol la nivelul primariei comunei 

Cicîrlău  

In temeiul : OG nr. 28/2008  privind  registrul agricol, HG nr. 985 /2019 privind registrul 

agricol pentru perioada 2020-2024; art . 129 alin 1 si 2 , lit d  si art .196 alin 1, lit a din  OG nr. 

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

 
 

PROPUN  

Art.1 (1) Aprobarea modului de întocmire si tinere la zi a registrului agricol, atât pe 

suport de hartie cat si in format electronic   pentru  perioada   2020-2024. 

       (2)  Inscrierea si actualizarea datelor  in registrul agricol se va face cu respectarea 

prevederilor din Legea nr.54/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

nr.28/2008 privind registrul agricol si HG nr. 985/2019. 

       (3) Obligaţiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoştinţa persoanelor fizice, 
precum şi a celor juridice, prin grija secretarului general al comunei, prin publicarea pe pagina 
de internet a comunei Cicârlău sau prin înştiinţări individuale, dupa caz. 
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Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a sarcinilor prezentei hotarari se incredinteaza doamna 

Sabou Ioana Sorina,  consilier principal în cadrul Compartimentului agricol al Comunei 

Cicârlău;  

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetul Maramures, 

Primarului comunei Cicârlău , Compartimentului Agricol al comunei Cicârlău , secretarului 

general al comunei Cicârlău  pentru aducere la cunostiinta publică 

 

 

                                                  INITIATOR PROIECT  

PRIMAR 

 SORIN LUPSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


