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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 I, al anului 2022, precum si stabilirea 

masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 

 

 

Având în vedere: 

          - referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus, initiatorul 

proiectului de hotarare;   

          - raportul de specialitate nr. 3285/13.05.2022 întocmit de Compartimentul 

Registru Agricol si Fond Funciar; 

- 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. d), alin. (7) lit. l), alin. (14) 

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

modificarile si completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art.1. Se aproba stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei 

Hidișelu de Sus si masurile pentru eficientizarea acestei activitati, conform anexei care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 
 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: 

a) Institutia Prefectului- Judetul Bihor;  

b) Primarul comunei Hidiselu de Sus; 

c) Compartimentul Registru Agricol si Fond Funciar; 

d) Monitorul Oficial Local. 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 43/2022 

Nr. 
crt. 

Operatiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 
Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate  simpla  □ absoluta  □ calificata 31/05/2022  

2 Comunicarea catre primar2) 02/06/2022  

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) 02/06/2022  

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) ....../...../........ - 

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) 02/06/2022  

6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz 02/06/2022  

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta 
de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 

2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 

la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data 

comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 43 

Hidiselu de Sus, 31 mai 2022 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 

https://program-legislatie.ro/#/view/00571803.19-20210203-SJ6Gw4I9dgd


 

JUDEȚUL BIHOR  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDIȘELU DE SUS  

Romania, jud. Bihor, loc. Hidișelu de Sus, nr. 328, cod poștal 417275, C.I.F. 4660743, 
telefon/fax 0259 335 855, e-mail hidiseludesus@cjbihor.ro   

www.primaria-hidiseludesus.ro  

 

 
www.recensamantromania.ro 

   

1 

 

 

    Anexa la H.C.L. nr. 43/2022 
 

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

 pentru trimestrul I, al anului 2022, precum 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 31.03.2022 în registrele 

agricole sunt următoarele: 

1. Persoane fizice cu domiciliul in localitate – 1215 pozitii; 

2. Persoane fizice cu domiciliul in alte localitati – 1174 pozitii; 

3. Persoane juridice cu sediul in localitate – 40 pozitii; 

4. Persoane juridice cu sediul in alte localitati – 59 pozitii; 

5. Terenuri:  

- 546 ha intravilan;  

- 6167 ha extravilan; 

6. Animale:  

- 320 capete bovine;  

- 3790 capete ovine; 

- 117 capete caprine; 

- 74 capete porcine; 

- 172 capete cabaline și măgari; 

- 835 capete păsări; 

- 1028 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 


	4 hotarare 
	4 anexa 

