
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 
Voturi pentru: 14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA                  
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD             
CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA Nr. 158 
din data de 25 noiembrie 2021 

 

privind aprobarea formularului tipizat al invitației pentru persoanele fizice și juridice 
care au obligația să efectueze declarații, pentru înscrierea datelor în registrul agricol 

al orașului Tășnad 
 
 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. 24602/23.11.2021; 

Având în vedere Raportul Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 24605/23.11.2021 
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. 
24906/25.11.2021; 

În baza prevederilor art. 3 și art. 8 din Ordonanța de Urgență nr. 28/2008 privind 
registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 6 alin. (2) lit. e) și alin. (7) din 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; 

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 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 formularul tipizat al invitației pentru persoanele fizice și juridice 
care au obligația să efectueze declarații, pentru înscrierea datelor în registrul agricol al 
orașului Tășnad, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.2 – 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 



 
 

ROMÂNIA                                                                                     ANEXA 
JUDEŢUL  SATU MARE                              LA HOTĂRÂREA NR. 158/2021                      
ORAŞUL TĂŞNAD    
CONSILIUL LOCAL           

INVITAȚIE 
 

pentru persoanele fizice și juridice care au obligația să efectueze declarații, 
pentru înscrierea datelor în registrul agricol al orașului Tășnad 

 
 Către,  
   Dl./Dna.________________________ 
        __________________________________(adresa) 
 
 Primarul oraşului Tăşnad, Dl. Farcău Adrian-Dănuţ, în calitate de reprezentant 
legal al unităţii administrativ-teritoriale, în temeiul art. 6 alin. (2) lit. e) din 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,  
Formulez prezenta 

I N V I T A Ţ I E 
 
prin care vă aducem la cunoştinţă că aveţi obligaţia să vă prezentaţi la Primăria oraşului 
Tăşnad, cu sediul în localitatea Tăşnad, str. Lăcrimioarelor, nr. 35 (intrarea se va face 
prin curtea din spate), Compartimentul Agricol şi Registru Agricol, în perioada 
____________________(se prevede o perioadă de 5 zile lucrătoare), între 
orele____________, în scopul efectuării declarației pentru înscrierea și actualizarea 
datelor în registrul agricol, conform prevederilor legale. 
 Avem rugămintea să aveți asupra dumneavoastră documentele care vă conferă 
un drept asupra imobilelor, terenuri şi contracții, pe care le aveți declarate sau aveți 
intenţia să le declaraţi la registrul agricol (extras de carte funciară, titlu de proprietate, 
testament, certificat de moștenitor sau alte documente care atestă proprietatea). 
 Vă mulţumim pentru înţelegere. 
 
 
          PRIMAR,       SECRETAR GENERAL 
DR. ADRIAN-DĂNUȚ FARCĂU                     SERGIU-IONEL BUTA 
 

REFERENT 
MOCANU ANA 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
TEOFIL COSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 


