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JUDEŢUL TIMIȘ  
CONSILIUL LOCAL CENAD 

 

  
  HOTĂRÂREA  Nr. 26 

 din 28.04.2020  

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

 pentru trimestrul I  al anului 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi   
 

  
                Consiliul Local al comunei Cenad; 

               Având în vedere : 
- Referatul de aprobare a d-lui Crăciun Nicolae-primarul comunei Cenad, în calitate de 

inițiator al proiectului; 

- Raportul Compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Cenad, județul Timiș; 
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad; 

 

              În temeiul prevederilor: 
 

- Ordonanța Guvernului. nr.28 / 2008 privind registrul agricol, cu completările și modificările 

ulterioare;  

-   art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 985 / 2019  privind registrul agricol pentru perioada 2020 

– 2024;  

-  art. 1, art.7, alin.4  din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2020-2024 aprobate prin Ordinul comun 25 / 1382 / 37 / 1642 / 14297 / 746 / 20 / 2019;     
- art.129, alin.1, alin.2, lit.a, alin.14  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 

privind Codul administrativ; 
-  art.7 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia public locală –

republicată; 
  

În baza art.136  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 privind Codul 

administrativ;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
  

            Art.1. - Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei Cenad, pentru  

trimestrul I  al anului 2020 ,conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
            Art.2 – Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise în Registrul Agricol al 

comunei Cenad, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
Art.3 - Prezenta hotărâre  poate fi atacata la instanta potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  
Art.4 - - Prezenta hotărâre se comunică: 

                         -Institutiei Prefectului Judeţul Timiş-Direcţia controlul legalitaţii   actelor şi contencios administrativ; 
                       - Primarului și viceprimarului comunei Cenad; 
                       - Compartimentului agricol; 

            - Se va afişa. 
    

 

                      Președinte de ședință,                                      Contrasemnează, 

                         Stefanovici Vasa                                           Secretar general, 

                                                                                              Marianuț Miroslav 

                                                                                              


