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HOTĂRÂREA     Nr: 4 din data: 23.01.2020 

    
 

 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
pentru modificarea HCL Ghimbav nr. 9/30.01.2019 privind aprobarea modului de întocmire 

şi ţinere la zi a registrului agricol pe raza Oraşului Ghimbav 
 

            Consiliul Local al Oraşului Ghimbav, întrunit în şedinţă în data de 23.01.2020, 

Văzând Proiectul de hotărâre, referatul nr. 331/13.01.2020, prevederile HCL Ghimbav nr. 

9/30.01.2019 privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a registrului agricol pe raza 

Oraşului Ghimbav,  HGR nr. 985/30.12.2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024, 

OG  nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 3 raportat la 

art. 1 alin. (6) din Legea nr. 54/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

28/2008 privind registrul agricol, art. 129, alin. 1, alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. s) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, prevederile Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2015 – 2019 aprobate prin Ordinul comun nr. 734/480/1003/3727/2015, Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi 

completările ulterioare referatul de aprobare, avizul comisiei de specialitate, 

În temeiul art. 139, alin. 1 şi ale art. 196, alin. 1, litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. l. Se aprobă modificarea art. 1, alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local Ghimbav nr. 

9/30.01.2019 privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a registrului agricol pe raza 

Oraşului Ghimbav, astfel: 

 „(l) Se aprobă întocmirea şi ţinere la zi a registrului agricol pentru Oraşul Ghimbav, potrivit 

capacităţii administrative de care dispunem, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic în anul 

2020 iar începând cu 01.01.2021 în format electronic.” 
 

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 9/2019 sunt şi rămân în vigoare. 
 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul oraşului Ghimbav, 

prin Compartimentul Registrul Agricol. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu __ voturi “pentru”,  __ “împotriva” şi __ “abţineri“ din 

__  consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în funcţie. 
 

Contrasemnează secretar                                              Preşedinte de şedinţă 

                  Szinatovici Dan                                                        Toader Rausch Adrian 

 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, 

- colecţie, 

- afişare, 

 


