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HOTĂRÂREA NR. 35 / 2020 

privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi  

a registrului agricol la nivelul comunei Sândominic   
 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 27 mai 

2020, convocat prin Dispoziţia nr. 117/2020, emisă de primarul comunei Sândominic, 

judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 1.912/2020, 

raportul de specialitate prezentată de referentul agricol al Primăriei comunei Sândominic 

nr. 1.913/2020, precum și avizul Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, lucrări 

publice, conservarea monumentelor istorice, arhitectură și agricultură; 

 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 art. 1 și 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, 

actualizat, cu modificările și completările ulterioare și  

 Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr 25/2020 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol 

pentru perioada 2020-2024; 

 

Respectând art. 7 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala 

în administraţia publică; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol la nivelul comunei Sândominic se 

realizează numai în format electronic începând cu anul 2020. 

 

Art.2. Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol în format electronic se organizează 

potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind 

registrul agricol, actualizat, cu modificările și completările ulterioare, precum și a HG 
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985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Sândominic prin Compartimentul de agricultură și de cadastru. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Sândominic, 

Compartimentului de agricultură și de cadastru, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul 

Harghita în vederea verificării legalității și se va afișa la sediul Primăriei comunei 

Sândominic și pe site-ul comunei www.domokos.ro. 

 

 

Sândominic, la 27 mai 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

              Csatlós Tibor                         Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 

http://www.domokos.ro/

