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ROMÂNIA                 
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD             
CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA Nr. 157 
din data de 25 noiembrie 2021 

 

privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul orașului Tășnad 
începând cu data de 1 decembrie 2021 

 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în data de 
25 noiembrie 2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
24593/23.11.2021; 

Analizând Referatul nr. 22757/08.11.2021 al Compartimentului Agricol și Registru Agricol 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 24601/23.11.2021 şi Avizul Comisiei 
pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din 
cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 24905/25.11.2021; 

În baza prevederilor art. 1 alin. (6) și (7) din Ordonanța de Urgență nr. 28/2008 privind 
registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Anexa la 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; 

 În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru 
perioada 2020-2024; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d), ale alin. (7) lit. s), precum şi  ale art. 139 
alin. (1) și (3) lit. i) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  
  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – Se aprobă modul de întocmire a registrului agricol la nivelul orașului Tășnad pentru 
începând cu data de 1 decembrie 2021, exclusiv, în format electronic. 

Art.2 – În situația menționată la articolul nr. 1 din prezenta hotărâre, autoritățile administrației 
publice de la nivelul orașului Tășnad, au obligația de a se interconecta cu Registrul Agricol Național 
(RAN), în vederea raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta. 

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului 
Tășnad, Secretarul general al orașului Tășnad, șeful Serviciului de Administrație Publică Locală din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tășnad și Compartimentul Agricol și Registru 
Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Tășnad.  

 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

TEOFIL COSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 


