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H O T Ă R Ă R E 
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol în semestrul II/2020 

 
 Având în vedere: 

            - referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor 
în registrul agricol în semestrul II/2020, înregistrat cu nr. 314/21.01.2021, 

  - raportul de specialitate la Proiectului de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor 
în registrul agricol în semestrul II/2020, înregistrat cu nr. 315/21.01.2021,  
 Văzând votul  consilierilor în funcţie prezenţi, 
 In baza prevederilor: 
            - art. art. 7 alin. (4) lit. a) din  Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2020 – 2024, aprobate prin Ordinul comun nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020, 
    „Trimestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a 
datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv 
pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi 
care nu sunt reglementate prin prezentele norme.” 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea, 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 
 Art.1. (1) Consiliul local al comunei Țețchea ia act de stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol în 
semestrul II/2020. 
(2) Se stabilesc următoarele măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor 
particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol: 
 a) - datele instrumentate la nivelul oricăror compartimente de resort din aparatul de specialitate al 
primarului şi care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se comunică compartimentului de resort cu atribuţii în 
acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, prin grija conducătorului compartimentului 
respectiv, cum ar fi, fără a se limita la acestea, compartimentele de resort din aparatul de specialitate al 
primarului cu atribuţii în domeniul: 
     1.  administrării impozitelor şi taxelor locale; 
     2.  amenajării teritoriului, urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii. 
 b) - finalizarea completării noilor registre agricole pe suport de hârtie și în format electronic; 
 c) - actualizarea transferurilor de proprietate a terenurilor; 
 d) - începând cu luna martie 2021 se va demara campania de eliberare a adeverințelor pentru acordarea 
subvențiilor APIA. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Țețchea și 
compartimentul agricol 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, cu: 
   - Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
   - primarul comunei Ţeţchea; 
   - compartimentul agricol; 
   - Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local. 
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Total consilieri în funcţie: 13 
Consilieri prezenţi:13 
Vot:  13 voturi „Pentru”  
 


