ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR. 4 DIN 30.01.2020

privind aprobarea modului de întocmire si ţinere a registrului agricol
Consiliul local Tăuţii Măgherăuş întrunit de îndată în şedinţa ordinară la data de 30.01.2020
Având în vedere:





Referatul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tăuții
Măgherăuș, în cuprinsul căruia se argumenteză necesitatea funcţionării Compartimentului Registru Agricol în
concordaţă cu modificările legislative în materie, urmărindu-se crearea cadrului necesar pentru trecerea la
întocmirea ṣi ţinerea registrului agricol exclusiv în format electronic, acesta urmând a se interconecta cu Registrul
Agricol Naţional (RAN), cu Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturii Stradale (RENNS) ṣi cu aplicaţia
ANCPI-ETERRA;
avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;
prevederile art. 1 alin. (4) - (7) ale Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol aṣa cum a fost
completată prin Legea nr. 54/2017 ṣi ale art. 36 alin (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001;

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală,
În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 2, lit b și c şi alin.4 lit a. din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ.
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 La nivelul Primăriei orașului Tăuții Măgherăuș , începând cu data de 01.01.2020 Registrul Agricol se va
întocmi ṣi se va ţine exclusiv în format electronic.
Art. 2 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr.
554/2004.
Art. 3 Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orașului Tăuții
Măgherăuș prin Compartiementul Registrul Agricol.
Art. 4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la panou și pe site-ul instituției, prin grija
serviciilor de specialitate competente si se va comunica:
- Instituţia Prefectului-Judeţul Maramures,
- Primarului orașului Tăuții Măgherăuș,
- Compartimentului Registru Agricol,
- Se aduce la cunoștință public prin afișare pe siteul instituției
Presedinte de ședință
Bocuț Ancuța
Contrasemneaza SECRETAR GENERAL,
Bindila Calin Ioan
Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
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