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     CONSILIUL LOCAL                                                   

 

 

 

 H O T Ă R Â R E A  NR. 18/2021 

                  privind  modul de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol  

                     al municipiului Brad pentru perioada 2021 – 2024 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;       

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTARARE nr. 24/11830/11.02.2021 și 

REFERATUL DE APROBARE nr. 24/11829/11.02.2021 al Primarului Municipiului Brad prin 

care se propune aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol al 

municipiului Brad pentru perioada 2021 - 2024;  

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 19/11853/19.02.2021, 

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad; 

 Având în vedere raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului 

Brad, respectiv:  raportul nr. 16/14688/23.02.2021 al comisiei pentru administrație publică 

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

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 6 și  alin. 7 din O.G. nr. 28/2008 privind 

registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1,  alin. 2 lit. d,  alin. 7 lit. s, alin. 14,  art. 139 alin. 1  

și ale art. 196 alin. 1 lit. a din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 Ş T E: 

 

     Art. 1. – Se aprobă modul de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol al municipiului 

Brad atât pe suport hârtie, cât și în format electronic pentru perioada 2021 – 2024. 

    Art. 2. – Registrul agricol în format electronic va fi interconectat cu Registrul agricol 

național – RAN în vederea raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de 

către acesta. 

     Art. 3. -  Înscrierea datelor în registrul agricol se face de către persoanele cărora le revine, 

prin dispoziția primarului, obligația completării și ținerii la zi a acestuia, atât pe suport hârtie, 

cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor către Registrul Agricol Național 

(RAN). 

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul 

Agricol și Cadastru din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 



Art. 5. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

       Art.  6.  – Prezenta se comunică:  

   - Prefectului Judeţului  Hunedoara;  

   - Primarului Municipiului Brad;  

   - Compartimentului Agricol și Cadastru. 
 

  

 

 

 

Brad, 25.02.2021             
 

 

                          

                  

                                                      Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                               SECRETAR GENERAL  

                            Adina Beciu                                                                  Carmen – Irina Bora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

cvorumul necesar: 9 
sistemul de vot: deschis 
număr voturi obținute: 17 voturi “pentru” 

           


