
 
                                                    R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 
O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

H O T A R A R E A  nr.  29/2020 

 

          privind aprobarea completarii Registrului Agricol pentru perioada 2020 – 2024, 

                                                       doar in format electronic 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 28.05.2020 

 

 Avand in vedere :  

- Raportul serviciului administratie, urbanism si agricol din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului  nr. 4548/19.05.2020; 

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului general al orasului ; 

     In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

     In conformitate cu Ordinul nr. 25/1382/1642/14297746/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024, Ordonanta nr. 

28/2008 privind registrul agricol, a Legii nr. 54 din 10 aprilie 2017 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol ; 

          In baza art. art. 129, al. 2, lit. d, al. 7, lit. s, art. 139 si art. 196, al. 1. lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ;    

H O T A R A S T E 

 

      Art.1. Incepand cu anul 2020, modul de intocmire si tinere la zi a Registrului agricol pentru UAT oras 

Seini, va fi doar in format electronic. 

      Art.2. Registrul agricol electronic va fi interactionat cu Registrul Agricol National (RAN) care va fi 

implementat, dezvoltat si administrat de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara in 

vederea raportarii unitare catre institutiile interesate a datelor gestionate de catre acestea, conform 

reglementarilor legale care reglementeaza acest aspect. 

 Art. 3. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ; 

- Serviciului administratie, urbanism si agricol din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ; 

- Se publica pe site. 

 

 

 

Seini la 28.05.2020 

 

 

              Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza 

                                                                                                                           Secretar general 

                           Danci Gabriela  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Consiliul  local  al  orasului  Seini 

 

Comisia  pentru administratie publica locala  

 

 

 

A V I Z 
 

 
          Comisia pentru administratie publica locala  din cadrul Consiliului Local al orasului Seini 

luând în dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea completarii Registrului Agricol pentru 

perioada 2020 – 2024, doar in format electronic si tinand cont de propunerile facute il: 

 

 

Avizează   favorabil 
      

 

Comisia:   

1. Micle Ovidiu ________________ 

2. Pop Mihai  ______________ 

3. Bodea Octavian _______________ 

4. Sasca Ovidiu ______________ 

5. Adoreanu Zamfir _______________ 

 

                                                                                        Seini la 

                                                                                       22.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Primaria orasului 

         Seini  

  

 

 

A V I Z 

 

 

Secretarul orasului Seini analizand proiectul de hotarare privind aprobarea completarii Registrului 

Agricol pentru perioada 2020 – 2024, doar in format electronic, constata  legalitatea acestuia si il: 

 

Avizeaza favorabil 

 

 

  Seini la  

22.05.2020 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                            Secretar general,                                                                                                                                          

                                                                            Danci Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

PROIECT  DE  HOTARARE  2020 
          privind aprobarea completarii Registrului Agricol pentru perioada 2020 – 2024, 

                                                                doar in format electronic 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 28.05.2020 

 

 Avand in vedere :  

- Raportul serviciului administratie, urbanism si agricol din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului  nr. 4548/19.05.2020; 

- Proiectul de hotarare ; 

     In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

In conformitate cu Ordinul nr. 25/1382/1642/14297746/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024, Ordonanta nr. 

28/2008 privind registrul agricol, a Legii nr. 54 din 10 aprilie 2017 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol ; 

          In baza art. art. 129, al. 2, lit. d, al. 7, lit. s, art. 139 si art. 196, al. 1. lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ;    

H O T A R A S T E 

      Art.1. Incepand cu anul 2020, modul de intocmire si tinere la zi a Registrului agricol pentru UAT oras 

Seini, va fi doar in format electronic. 

      Art.2. Registrul agricol electronic va fi interactionat cu Registrul Agricol National (RAN) care va fi 

implementat, dezvoltat si administrat de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara in 

vederea raportarii unitare catre institutiile interesate a datelor gestionate de catre acestea, conform 

reglementarilor legale care reglementeaza acest aspect. 

 Art. 3. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ; 

- Serviciului administratie, urbanism si agricol din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului ; 

- Se publica pe site. 

 

 

 

 

Seini la 28.05.2020 
                                                                                                            Primar, 

                                                                                                  Tulbure Gabriela 

 

 

 



 

 
 

 Serviciul administratie, urbanism si agricol  

Nr.4548/19.05.2020 

 

 

 

Raport de specialitate 

 

 

 

 

 Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 985/2019 privind registrul agricol, Ordinul nr. 

25/1382/1642/14297746/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2020 – 2024 : 

ART. 2 

    (1) Întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol se organizează conform celor prevăzute la art. 6 

alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare 

Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008. 

    (2) În cuprinsul prezentelor norme tehnice, orice trimitere la forma registrului agricol se referă la 

cea pe suport electronic, precum şi la cea pe suport hârtie în situaţia în care consiliul local a hotărât 

întocmirea registrului agricol şi pe suport hârtie. 

    (3) Registrul agricol se întocmeşte în format electronic, pe unităţi administrativ-teritoriale, cu 

obligaţia de a se interconecta cu Registrul agricol naţional (RAN), în vederea raportării unitare către 

instituţiile interesate a datelor gestionate de către acesta. 

    (4) Sistemul informatic RAN este prevăzut cu: 

    a) interfaţă automată pentru situaţia în care primăriile au aplicaţie informatică conectată la server 

judeţean; 

    b) interfaţă semiautomată, caz în care prin grija primăriilor, aplicaţiile proprii se pot conecta prin 

internet la RAN; 

    c) interfaţă manuală care are facilităţi de gestiune a datelor, pentru cazul în care primăriile nu au 

informatizat registrul agricol. 

In temeiul prevederilor de mai sus se propune ca in UAT oras Seini, intocmirea si tinerea la zi a 

registrului agricol sa se faca doar in format electronic. 

 

 

 Va rugam sa adoptati o hotarare prin care sa aprobati completarea Registrului Agricol pentru 

perioada 2020 – 2024, doar in format electronic. 

 

Va multumesc!     

 

 

 

Seini la 19.05.2020 

 

 

 

                                                            Sef serviciu administratie, urbanism si agricol 

                                                                                                    Szilagy Stefan                        


	Primaria orasului

