
 ROMÂNIA                                                                         Nr. 22 din 29 aprilie 2020 
 JUDEŢUL Caraș Severin 
COMUNA  Eftimie Murgu 
CONSILIUL LOCAL   
                                                         
                                                         HOTĂRÂRE 
 

 privind aprobarea modului de completare a Registrului agricol pentru perioada 
 2020 - 2024 Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu, judeţul Caraș Severin 
 
 Având în vedere: 
-adresa Institutiei Prefectului judetului Caraș Severin nr. 4/7225/22.04.2020 privind 
aprobarea  Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2020-2024; 
- Referatul de aprobare al domnului primar, Vlădia Mihai, înregistrat la nr. 2/2/ 
22.04.2020; 
- Raportul de specialitate al Compartimentului secretar –  înregistrat sub nr. 2/3/ 
22.04.2020; 
- avizele Comisiilor de specialitate; 
-Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 ; 
 
    In temeiul prevederilor art. 1, alin. 6 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 1 din H.G. nr. 985/2019 privind 
registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024; 
 
   În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 14, art. 136, alin. 10 şi art. 139, 
alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 
                                                  H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1: Se aprobă modul de completare a Registrului agricol comuna Eftimie Murgu 
pentru perioada 2020 – 2024, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic cu 
obligatia de a se interconecta cu Registrul Agricol Național. Completarea datelor se 
va face pe baza inivitatiei trimisa persoanelor care au obligatia sa efectueze 
declaratiile pentru inscrierea datelor în registul agricol precum și modalitatile 
prevazute de art. 6 din Normele metodologice din Ordinul 25/2020. 
Art.2: Primarul comunei Eftimie Murgu, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.   
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Caraș Severin, 
Primarului comunei Eftimie Murgu, Compartimentului Agricol si se aduce la 
cunostinta publica prin afişare la sediul primariei. 

 
                            

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                             Contrasemnează, 
               GLIGORE  DANCEA                          SECRETAR GENERAL U.A.T.   
                                                                                           LIVIU  IMBRESCU 
 
 
 


