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  H O T Ă R Â R E A nr.11/2023 
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol 

pe anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 
 
 
 

           Consiliul Local Ciumani,  
 Având în vedere: 
          - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.8/2023 al primarului comunei 
Ciumani privind  analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe anul 2022 și 
stabilirea măsurilor de eficientizarea acestei activități 
 - raportul de specialitate întocmit de Compartimentul agricol și de cadastru  nr.8 
/2023, 
           - Avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, servicii publice, administrația publică 

locală și cooperări interinstituționale nr.8/2023, 

         Luând în considerare prevederile: 
         -Ordonanței Guvernului  nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi 
modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr.98/2009, 
         - Hotararea Guvernului nr.985/2019 privind registrul agricol pe anii 2020-2024, 
         - Art.7 alin. (4) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol 
pentru perioada 2020-2024 aprobate din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării locale  
nr. 25/2020 , 
           Analizând raportul privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe anul 
2022, prezentat de Compartimentul agricol și de cadastru din cadrul Primăriei comunei 
Ciumani, 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera b) și alin. (4) litera d), art. 133 alin. (1), 

art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 196 alin. (1) litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

hotărăşte  
              
 
         Art.1. Registrul agricol la Primăria comunei Ciumani se ține în format electronic. 
 
        Art.2. Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol în conformitate cu 
datele prezentate în raportul întocmit de  Compartimentul agricol și de cadastru, conform 
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.        
           
       Art.3. Pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol se va utiliza programul 
GIS, recent achiziționat, termenul de confruntare a datelor din GIS și registrul agricol fiind de 
31 decembrie 2023. 



       Art.4. Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se însărcinează 
Primarul comunei Ciumani prin Compartimentul agricol și de cadastru. 

 
  
       Art.5. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei Ciumani, se va 
comunica Instituţiei Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la 
cunoștință publică. 
     

    
 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 Contrasemnează pentru legalitate 
          Péter László                                                     Secretar general: Balogh Zita 

 

 

 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 
2023 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr 
de 13   voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13  consilieri 
prezenţi la şedinţă.  
 

 
 

 


