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HOTĂRÂRE 

Nr.18 din 30.04.2020 

privind privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol al 

comunei Tămășeni pentru perioada 2020-2024 

 

Consiliul Local al comunei Tămășeni întrunit în ședință ordinară  

Având în vedere prevederile: 

 - Ordonanţei  nr. 28 din 27 august 2008 (*actualizata*) privind registrul agricol, 

 - Ordinului  nr.25/1382/37/1642/14297/746/20 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 

- prevederile H.G. nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024; 

Văzând: 

 - referatul de aprobare  nr.2458/29.04.2020 al primarului comunei Tămășeni; 

 - raportul de specialitate nr.2459/29.04.2020 întocmit de compartimentul registru agricol din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tămașeni; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

  In temeiul art.139 alin.1  coroborat cu art.196 alin.1 lit.a  din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

Adoptă prezenta, 

 

HOTĂRÂRE: 

              
Art.1.Registrul agricol al comunei Tămășeni, pentru perioada 2020-2024 se întocmește atât 

pe suport de hârtie cât și în format electronic,cu obligația de a se interconecta in Registrul 

Agricol National. 

Art.2.Înscrierea datelor în registru agricol se face după cum urmeaza: 

a)la primărie,în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezinta din propria 

initiativa sau pentru rezolvarea altor probleme 

b)pe baza declarației trimise prin postă,cu confirmare de primire,pe cheltuiala persoanei care 

are obligația de a fi înregistrata în registru agricol 

c)pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei 

d)prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarațiile 

pentru înscrierea datelor în registru agricol 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-judeţului Neamţ în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitatea actului administrativ,compartimentului registru 

agricol şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului com.Tămășeni. 

            (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor 

administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămășeni 

www.comunatamaseni.ro 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

  Consilier local,                                                          Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

ENĂȘOAIE SIMONA                                       Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                                    Jr.CĂLIMAN ALINA-CRISTINA 
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