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                JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 
       CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI BUDEŞTI 

          
 

                                     PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.        14         /2020 

privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul     
         comunei Budeşti pentru perioada 2020-2024 

 

 
   Consiliul local al comunei Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţa _______ 

din data de ______________ 2020;  

    Având în vedere: 
    Referatul de aprobare nr. 1271/24.04.2020 al primarului comunei Budești; 
    Raportul nr. 1272  din 24.04.2020 al secretarului general al comunei Budești privind 

modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Budeşti pentru 
perioada 2020-2024; 

     Circulara Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud nr. II/D 198 din 07.01.2020 

privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 985/27.12.2019 privind 
registrul agricol pentru perioada 2020-2024 înregistrată la Comuna Budești sub nr. 
68/10.01.2020; 

             Avizul ________  nr. ____ din ___________2020 al Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economică și socială, buget - finanţe, investiţii, agricultură,  administrarea 
domeniului public şi privat al comunei; 

   Avizul ________ nr. ____ din _________2020 al Comisiei juridice şi de disciplină, 
administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;  

   Avizul _________ nr. ____ din _________ 2020 al Comisiei pentru activităţi social – 
culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi protecţie copii, muncă şi protecţie socială, 
tineret şi sport; 

      În conformitate cu:         
      Prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.28/2008, privind registrul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

      Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 985/27.12.2019 privind registrul 
agricol pentru perioada 2020-2024; 
               Prevederile Ordinului nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 din 23 ianuarie 2020 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2020 – 2024, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 307 din 13 aprilie 2020 

       Prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, Legea cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare; 
       În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 



            Art.1. Începând cu anul 2020 Registrul Agricol al comunei Budești, potrivit 
formularelor aprobate prin H.G. nr. 985/2020 privind registrul agricol pentru perioada 2020-
2024, se întocmește și se ține la zi, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic pe 

tipurile I, II, III și IV, pe fiecare localitate componentă din cadrul comunei Budești, cu 
respectarea prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 priviind registrul agricol, cu 
modificările și completările ulterioare. 

            Art.2. Cheltuielile privind tipărirea și difuzarea registrelor agricole, precum și cele 
privind gestionarea registrului agricol în format electronic vor fi suportate din bugetul local al 
comunei Budești.  

          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Budeşti, secretarul general al comunei Budeşti şi compartimentul  agricol, fond 
funciar, cadastru urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Budeşti. 
  Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de         voturi „pentru”       

_______voturi „ împotrivă”           ____voturi „abţineri” din cei            consilieri prezenţi la 

şedinţă. 
             Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei Budeşti  
cu: 

              Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud; 
              Primarul comunei Budeşti; 
              Compartimentul agricol, fond funciar, cadastru urbanism şi amenajarea teritoriului.  

 
 
 

 
   PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE :                            AVIZ DE LEGALITATE  
  PRIMAR,                                                            SECRETAR GENERAL, 

               Vasile CODREA                                                               Ioan HEDEȘ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
      


