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 HOTĂRÂREA   NR.   14   din  26  ianuarie  2022  

 
Privind  modificarea Hotărârii  Consiliului Local Cicârlău   nr. 7/2020 pentru 

aprobarea modului de întocmire a Registrului agricol la 

 nivelul Primariei Comunei Cicârlău  în perioada  2020-2024  

 
Consiliul Local al  comunei Cicârlău ,  judeţul Maramures, întrunit în sedință ordinară 

în data de  26 ianuarie  2022 ,  analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile : 
 
a) art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin (1) si alin (2)  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) O.G. nr. 28/2008  privind  registrul agricol, Legea nr.54/2017 pentru modificarea 
si completarea Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol HG nr. 985 /2019 
privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024, Normele  tehnice de completare a 
registrului agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul comun al Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
Ministerului  Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor  Interne și a  Institutului Național de 
Statistică;  

h) art. 129 alin (1) si alin (2) , lit. a si  lit d, art. 140 , art.197, art.198, art.199, art. 240 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ; 

Având în vedere : 

Proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei Cicârlău, însotit de referatul de 

aprobare nr. 442/2022 , raportul compartimentului de resort  nr. 443/2022 și referatul 

compartimentului agricol nr. 443/2022  din care reiese necesitatea actualizării modului de 

întocmire a registrului agricol la nivelul Primariei comunei Cicârlău ;  

In temeiul : art . 139 alin 1 coroborat cu  art .196 alin 1, lit a din  OG nr. 57/2019  privind 

Codul administrativ, cu  completările si modificările ulterioare  

 

HOTĂRĂȘTE  

Art.1 (1) Se aprobă  modificarea   Hotărârii  Consiliului Local Cicârlău nr.7/2020, în 

sensul că   modul de întocmire si ținere la zi a registrului agricol pentru  perioada   2022-2024  

se face în format electronic   . 
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       (2)  Inscrierea si actualizarea datelor  în 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 privind  registrul agricol pentru 

perioada 2020-2022. 

       (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. 

Art. 2 Cu înscrierea datelor si declaratiilor  în registrul agricol electronic   este 

responsabilă doamna Sabou Ioana Sorina,  consilier superior 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 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     CONTRASEMNAT  

     Ioan BLEDEA                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLĂU                                                                                                   

                                                                                       Georgela POP   

                                                         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 26 ianuarie  2022 , cu 

următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 

Nr. consilieri prezenti  11 

Voturi pentru    11 

 Voturi împotriva  

 


