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privind stadiul de înscriere a datelor î
stabilirea mă

 

Consiliul Local al comunei 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr.37/18.06.2021,înso
Ceica cu nr. 108 din 1
18.06.2021,  

- Văzând raportul de avizare al Comisiei de speciali
publică,juridică și de disciplină,apărarea ordinii și liniștii publice ,a drepturilor cetățenilor,muncă și 
protecție socială, din cadrul Consiliului local,

 
-art. 1, alin.(1), alin.(2), lit.a), art. 3 , 4 

cu modificările si completările ulterioare, art. 7, alin. (4) din Normele tehnice privind modul de completare a 

registrului agricol pentru perioada 20

25/1382/37/1642/14297/746/202/2020 

2024 ; 

În temeiulart. 129,  alin (1) și 

art.243, alin.(1) din  Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul local al comunei  C

 

Art.l.Se ia act de stadiul de înscriere a 

anului 2021, în conformitate cu datele din raportul

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

prezenta hotarare.  

Art.2. Se aproba Programul de mă

comunei Ceica  ținut în format electronic 

din prezenta hotarare.  
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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

 
datelor în Registrul agricol al comunei Ceica, pentru trimestrul I al anului 2021 

stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activită
 

Consiliul Local al comunei Ceica, întrunit în şedinţa ordinară din data de 2

Proiectul de hotărâre nr.37/18.06.2021,însoțit de referatul  de aprobare al Primarului comunei 
din 18.06.2021, raportul compartimentului agricol și 

Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate de specialitate comisiei  pentru administra
și de disciplină,apărarea ordinii și liniștii publice ,a drepturilor cetățenilor,muncă și 

ție socială, din cadrul Consiliului local, 

art. 1, alin.(1), alin.(2), lit.a), art. 3 , 4 și art. 6 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, 
cu modificările si completările ulterioare, art. 7, alin. (4) din Normele tehnice privind modul de completare a 

registrului agricol pentru perioada 2020-2024aprobate prin Ordinul comun nr. 

25/1382/37/1642/14297/746/202/2020 și H.G. nr. 985/2019 privind Registrul Agricol pentru perioada 2020

și (14) coroborate cu art.139 alin.(1) , art. 140 alin. (1) şi art.196

Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

şi completările ulterioare; 

Ceica, 

H O T Ă R Â Ş T E : 

 

Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei 

n conformitate cu datele din raportul întocmit de către compartimentul

l Primarului comunei Ceica, prevăzut anexa 1, care fac parte integranta din 

Se aproba Programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise î

inut în format electronic și pe suport de hârtie, conform anexei nr.2, care face pa

 

 

                                                                                                                                                                     

ru trimestrul I al anului 2021 și 
activități 

, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iunie 2021, 

referatul  de aprobare al Primarului comunei 
și fond funciar  cu nr.116 din 

comisiei  pentru administrație 
și de disciplină,apărarea ordinii și liniștii publice ,a drepturilor cetățenilor,muncă și 

privind registrul agricol,  
cu modificările si completările ulterioare, art. 7, alin. (4) din Normele tehnice privind modul de completare a 

2024aprobate prin Ordinul comun nr. 

și H.G. nr. 985/2019 privind Registrul Agricol pentru perioada 2020-

art. 140 alin. (1) şi art.196, alin.(1), lit.a), 

Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,cu 

al comunei Ceica pentru trimestrul I al 

întocmit de către compartimentul agricol și fond funciar din 

exa 1, care fac parte integranta din 

pentru eficientizarea datelor înscrise în Registrul agricol al 

conform anexei nr.2, care face parte integranta 



Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se însărcineaza Compartimentul agricol și fond 

funciar prin funcţionarul public cu atribuții în completarea registrului agricol.  

Art. 4. Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevăzute de Legea 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

Art.5.Prezenta se comunică : 
Instituţiei Prefectului -  Judeţului Bihor, 
Primarului comunei Ceica, 
Compartimentului agricol,  
site-ul Primăriei comunei  la secțiunea ,, Monitor oficial,  
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Contrasemneaz ă  

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

SECRETAR GENERAL 
 
 

CORB FLORIN                                                                                       DOREL OCTAVIAN GOLDEA  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nr.49  din 28  iunie   2021. 

 

Consilieri total-13 

Nr.consilieri prezen ţi -  13 
 

Hotărâre adoptat ă cu: 13 voturi pentru 

 


