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H O T Ă R Â R E 

 

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei 

Hidișelu de Sus pentru trimestrul IV, al anului 2020, precum si stabilirea 

masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 

 

 

Având în vedere: 

          - referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus;   

          - raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Registru Agricol si Fond 

Funciar, înregistrat cu nr. 374/22.01.2021; 

- avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

Tinand cont de prevederile: 

- Ordonanta nr. 28/2008 privind registrul agricol cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- art. 7 alin. (4) din Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; 

 În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) si ale art. 

196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

                                          H O T A R A S T E: 

 

 Art.1. Se aproba prevederile cuprinse in anexa prezentei hotarari, care face 

parte integranta din aceasta, referitoare la stadiul de înscriere a datelor în Registrul 

Agricol al comunei Hidișelu de Sus si la masurile pentru eficientizarea acestei 

activitati. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

încredintează primarul comunei Hidiselu de Sus si Compartimentul Registru Agricol si 

Fond Funciar.  

Art.3.  Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului- Judetul Bihor  

- Primarul comunei Hidiselu de Sus 

- Compartimentul Registru Agricol si Fond Funciar 

- La dosar 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA            CONTRASEMNEAZA 

                      Cristian Cîmpan                                              p. SECRETAR 

                                                                                              Emanuel Dringo 

 

Nr. 9  

Hidiselu de Sus,  28 ianuarie 2021 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 
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     Anexa la H.C.L. nr. __/2021 
 

Stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al Comunei Hidișelu de Sus 

 pentru trimestrul IV al anului 2020 si stabilirea masurilor  

pentru eficientizarea acestei activitati 
 

 
I. Stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Hidișelu de Sus 

 
 

La nivelul comunei Hidișelu de Sus, Registrul Agricol începând cu anul 2020 se 

ține doar în format electronic. Datele înscrise până la data de 31.12.2020 în registrele 

agricole sunt următoarele: 
 

1. Persoane fizice cu domiciliul in localitate – 1180 pozitii; 

2. Persoane fizice cu domiciliul in alte localitati – 1092 pozitii; 

3. Persoane juridice cu domiciliul in localitate – 36 pozitii; 

4. Persoane juridice cu domiciliul in alte localitati – 55 pozitii; 

5. Terenuri:  

- 363 ha intravilan;  

- 5313 ha extravilan; 

6. Animale:  

- 192 capete bovine;  

- 3718 capete ovine; 

- 322 capete caprine; 

- 66 capete porcine; 

- 195 capete cabaline și măgari; 

- 1035 capete păsări; 

- 1044 familii de albine. 
 

II. Program de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în 

registrul agricol: 

Nr. 

crt. 
Denumirea activității Act normativ 

Termen de 

îndeplinire 
Responsabil 

1. 

Afișajul și înștiințarea populației cu 

privire la procedura și termenele de 

înregistrare în registrele agricole 

Se va realiza conform 

normelor tehnice 

privind completarea 

registrului agricol 

Permanent 

Persoanele cu 

atributii privind 

completarea, 

tinerea la zi si 

centralizarea 

datelor din 

registrele 

agricole ale 

comunei Hidiselu 

de Sus 

2. 
Efectuarea înregistrărilor, centralizarea 

datelor, etc 

3. 

Efectuarea modificărilor în registrul 

agricol referitoare la terenuri, categoria 

de folosință a acestora, cladiri, 

mijloace de transport, animale sau 

orice alte bunuri detinute în proprietate 

sau folosinta 
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4. 

Aplicarea sanctiunilor prevazute de 

lege, in cazurile in care cu ocazia 

verificarilor efectuate de catre 

functionarii publici cu atributii in 

completarea registrului agricol se 

constata declararea de date 

neconforme cu realitatea, refuzul de 

declarare, nedeclararea la termenele 

stabilite si in forma solicitata a datelor 

care fac obiectul registrului agricol 

Se va realiza conform 

O.G. 28/2008 privind 

registrul agricol 

Permanent 

Primarul 

comunei Hidiselu 

de Sus 

5. 
Întocmirea si tinerea la zi a registrului 

agricol doar în format electronic 

Se va realiza conform 

normelor tehnice 

privind completarea 

registrului agricol 

Permanent 

Persoanele cu 

atributii privind 

completarea, 

tinerea la zi si 

centralizarea 

datelor din 

registrele 

agricole ale 

comunei Hidiselu 

de Sus 

6. 
Mentinerea programului zilnic de 

lucru 
- 

 

Permanent 

 

 

Primarul 

comunei Hidiselu 

de Sus 

7. 

Invitarea la primărie a persoanelor 

fizice care au obligaţia să efectueze 

declaraţiile pentru înscrierea datelor în 

registrul agricol 

- 

 

Permanent 

 

 

Primarul 

comunei Hidiselu 

de Sus 




