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                                                  H O T Ă R Â R E A  nr.  23 /2021 

privind modul  de întocmire, completare și ținere la zi a registrului agricol  

 

Consiliul local al orașului Geoagiu,  județul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în data de   

29.03.2021; 

Examinând  referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr. 31/11.03.2021, prin care se 

propune modalitatea de ținere și completare a registrului agricol, raportul de specialitate al Secretarului 

nr. 25 / 15.03.2021, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 76/24.03.2021, nr. 

85/24.03.2021 și nr. 96/24.03.2021;  

            În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), alin. (5), alin. (6),  art. 3-4 şi art. 6, alin. 1 și alin. 3 

din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, ale anexei la Ordinul 25/1.382/37/1.642 

/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024, ale H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 

– 2024; 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 

alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE  

 Art. 1. Se aprobă ca  modul  de întocmire, completare și ținere la zi a registrului agricol, la 

nivelul unității administrativ teritoriale orașul Geoagiu, să se realizeze în format electronic  și  pe suport 

hârtie.  

Art. 2. Modul și tehnica de completare a registrului agricol în format electronic și pe suport 

hârtie, se realizează potrivit formularelor aprobate prin H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol 

pentru perioada 2020 – 2024, cu respectarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024 aprobate prin Ordinul 25/1.382/37/1.642 /14.297/746/20/2020. 

Art. 3. (1) Se aprobă ca înscrierea în registrul agricol a datelor privind componenţa 

gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică să se facă pe baza declaraţiei dată pe propria 

răspundere sau pe bază de documente de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru 

major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, inclusiv prin invitarea la primărie a 

persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol. 

(2) Se aprobă formularul tipizat al invitaţiei prin care funcţionarii cu atribuţii din cadrul 

compartimentul registrul agricol invită, la primărie, persoanele fizice care au obligaţia să efectueze 

declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol, conform anexei la prezenta hotărâre, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de compartimentul registrul agricol din 

aparatul de specialitate al primarului. 

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

            Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara,  

- Primarului orasului Geoagiu, 

- Serviciului Registrul Agricol, Gospodărie Comunală; Se aduce la cunoștință publică.  

Geoagiu, 29.03.2021  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

       Călugăr Carmen Maria                                                                        Secretar General 

                                                                                                                     jr. Cimpoeşu Maria 

 
Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi  „pentru” ,0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
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Anexa la Hotărârea nr. 23/29.03.2021 

 

 

 

                Către d-na/d-nul___________________________________________ 

 

 

 

Primarul orașului Geoagiu, domnul Cărăguț Vasile,  în calitate de reprezentant legal al UAT 

orașul Geoagiu,  în temeiul art.6, alin.2, lit.e si alin.7 din anexa la Ordinul 25/1.382/37/1.642 

/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024,  formulează prezenta : 

 

INVITATIE 

 

Prin care vă aduce la cunoștiință că aveți obligația să vă prezentați la sediul Primăriei orașului 

Geoagiu, cu sediul în Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara,  la Compartimentul 

registrul agricol, fond funciar, în perioada  ___________________________________, între orele 9,00-

14,00 în scopul efectuării declarației pentru înscrierea și actualizarea datelor din registrul agricol, cu 

respectarea prevederilor legale în domeniu. 

Avem rugămintea să aveți asupra dumneavoastră actul de identitate, alte acte de stare civilă 

necesare precum și actele care vă confer un drept asupra animalelor, imobilelor, terenuri și construcții, 

pe care aveți intenția să le declarați ori le aveți declarate la registrul agricol. 

Declaraţia va fi acceptată sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt 

membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. 

Pentru entităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiei 

dată de reprezentantul legal al unităţii respective, însoţită de documente care atestă dreptul de 

proprietate sau folosinţă. 

Cu stimă, 

 

Primar,                      Secretar general al UAT,                        Serviciul RAGC, 

 

 

 

Geoagiu, 29.03.2021  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

       Călugăr Carmen Maria                                                                        Secretar General 

                                                                                                                     jr. Cimpoeşu Maria 
 

 

 

 
 
Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi  „pentru” ,0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


