
R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr._17__/2020 
PRIVIND APROBAREA MODULUI DE INTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELUL

UAT TOMESTI IN  PERIOADA 2020-2024 

            Consiliul local al comunei TOMESTI, judetul Hunedoara:
            Tinand cont de proiectul de hotarare nr. 13 din 17.01.2020 initiat de primarului comunei Tomesti , dl.
Vasiu Adrian-Viorel, prin care propune  aprobarea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT
Tomesti, in perioada 2020-2024 ; 
            Avand in vedere referatul de aprobarea primarului comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel
inregistrat  sub nr. 3/13 din 17.01.2020, prin care propune  aprobarea modului de intocmire a registrului
agricol la nivelul UAT Tomesti, in perioada 2020-2024 ; 

 Luand in considerare raportul compartimentul de specialitate din cadrul Primariei comunei Tomesti  
inregistrat sub nr. 4/13 din 17.01.2020  cu privire la  aprobarea modului de intocmire a registrului agricol la 
nivelul UAT Tomesti, in perioada 2020-2024,  precum si avizul favorabil al comisiei  de specialitate pentru 
programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al 
comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/49 din 18.02.2020, 
al avizului favorabil al  comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii 
si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr.  5/50 din 18.02.2020 ,  precum si avizul favorabil al comisiei  
de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 
5/51 din 18.02.2020 ;                                                                                                                                            
In conformitate cu art.1 alin.6 din Ordonanta Guvernului  nr. 28/2008 privind registrul agricol, modificata si 
completata prin Legea 54/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 
privind registrul agricol;
             In baza Hotararii Guvernului Nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024, 

 Analizand Dispozitia primarului comunei Tomesti nr. 31/2019 privind desemnarea doamnei Jurj 
Lucica-Marinela , consilier din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti   pentru 
completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole din cadrul Primăriei comunei Tomesti ,  atât pe suport de 
hârtie, cât şi în format electronic, precum şi pentru centralizarea si transmiterea datelor catre Registrul 
Agricol National (RAN)
              In temeiul prevederilor art.129 alin 1 , art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a   din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare :

HOTARESTE :
             Art. 1 . Se aproba modul de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT Tomesti, in perioada 
2020-2024,  atat pe suport hartie cat si in format electronic .
             Art.2.  Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
             Art.3. Prezenta hotarare se comunica :

- Institutiei Prefectului judetului Hunedoara;
- Primarului comunei Tomesti ;
- Compartimentului buget, finante  din cadrul Primariei Tomesti .
- Compartimentului agricol

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZA
              Tamas Octavian-Tiberiu                                                      SECRETAR GENERAL,

                                    Giurgiu Sanda 
            

Tomesti , 19.02.2020

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber ,  cvorumul fiind de: ___8___ voturi 
„pentru”( lipseste Florea Florin-Dorin)  ; -  voturi „împotrivă”,  - abţineri.




