
          R O M Â N I A                                                                   

     JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                           

           MUNICIPIUL BRAD                                                                

     CONSILIUL LOCAL                                                                     

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 118/2018                                                        

privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor în registrul agricol pentru semestrul I al 

anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi 

  

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, județul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE   nr.119/210/28.08.2018  și  

EXPUNEREA DE MOTIVE nr.118/211/28.08.2018 a Primarului Municipiului Brad, prin care 

se propune analiza stadiului de  înscriere a  datelor în registrul agricol pentru semestrul I al 

anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, în scopul respectării 

legislaţiei în materie şi a îmbunătăţirii activităţii; 

Ținând cont de raportul  compartimentului  de specialitate nr. 121/229/28.08.2018, 

respectiv al  Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad; 

Având în vedere raportul nr. 97/266/27.08.2018 al comisiei pentru administrație publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor; 

            În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1, art. 2 lit. b şi lit. c, art. 3 - 4 şi  ale art. 6 

din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, actualizată, ale art. 7 alin. 6, art. 8 alin. 4 din 

anexa la Ordinul nr. 289/147/7.325/437/1.588/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019,  precum și ale H.G. nr. 218/2015 

privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019; 

             În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 19,  art.45 alin. 1 şi ale art. 

115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

           Art. 1. - Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol al municipiului 

Brad, pentru semestrul I al anului 2018, conform celor prevăzute în Anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art. 2.  (1) - Se aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere 

a datelor în registrul agricol al municipiului Brad, ţinut în format electronic şi pe suport de 

hârtie, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             (2) - Se aprobă formularul tipizat al invitaţiei prin care Compartimentul Agricol 

și Cadastru din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad invită la primărie 

persoanele fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în 

registrul agricol, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește 

Compartimentul Agricol și Cadastru din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute 

de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare.                                                              



          Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Secretarului Municipiului Brad; 

-  Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale; 

-  Compartimentului Agricol și Cadastru.  

 

 

 

 

       Brad, 30.08.2018 

 

 

 

 

 

                                                                                         Contrasemnează 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         SECRETAR 

          IOSIF MANEA                                          CARMEN – IRINA BORA 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvorumul necesar: 8 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 15  voturi “pentru”                    

 

 

 

 

 

 

 

 


