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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 6 din data: 19.04.2017 

privind  aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul Comunei 
Socodor 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 1.153/h/19.04.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 1.153/i/19.04.2017  întocmit de către secretarul Comunei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

-  prevederile art. 1 alin.(6) și alin.(7) , din  Ordonanța nr.28/2008 privind registrul agricol ,cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 54/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei  

Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol; 

- prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 

             În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1),  art. 45 alin. (1), art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă conducerea registrului agricol al Comunei Socodor în anul 2017 atât în format 

electronic cât și pe suport de hârtie. 

Art.2: Începând cu 1 ianuarie  2018 registrul agricol se va întocmi și se va ține la zi în format 

electronic. 

Art.3: Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează doamna Marta Cornelia referent 

cu atribuții la biroul agricol și Nădăban Cristian Gheorghe- inspector cu atribuții în cadrul biroului 

agricol.  

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi biroului agricol ,se  duce la cunoştinţă publică  prin 

afişarea  la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia 

prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

 

 

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                                     
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Nr. 1153/i din 19 aprilie 2017 

- EXPUNERE DE MOTIVE - 

privind modul de conducere al registrului agricol din cadrul biroului agricol al 

Comunei Socodor 

 

Conform OG nr. 28/2008, Ordonanta privind registrul agricol și ale prevederilor 

Legii nr. 54/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei  

Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, în scopul asigurarii unei evidențe 

unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție 

agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna 

utilizare a resurselor locale, autoritatile administratiei publice locale ale comunelor, 

oraselor si municipiilor organizeaza întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe 

suport hartie si in format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate 

prin hotarare a Guvernului, pe unitati administrativ-teritoriale si pe localitati 

componente ale acestora. 

  În condiţiile acestei Ordonante, conform Art. 1,alin. (6) ” Consiliul local, la 

propunerea primarului,aproba prin hotarare a consiliului local,modul de intocmire a 

registrului agricol, pe suport de hartie sau in format electronic, portivit capacitatii 

administrative de care dispune.”, se propun urmatoarele: 

- începand cu data de 01.01.2017, compartimentul Registru Agricol din 

cadrul Primarie comunei Socodor va fi condus atat in format electronic cat si pe suport 

de hartie de către doamna Marta Cornelia-Referent în cadrul biroului agricol și de către 

domnul Nădăban Cristian-Inspector, biroul proiecte cu finanțare nerambursabilă; 

-  începând cu data de 01.01.2018  Registru Agricol va fi condus la zi  

numai în format electronic, utilizând softul din dotare ”Registru Agricol”, iar pentru 

înregistrarea și modificarea datelor sunt desemnați doamna Marta Cornelia-Floare - 

referent în cadrul biroului agricol și domnul Nădăban Cristian-Gheorghe -inspector, 

biroul proiecte cu finanțare nerambursabilă din  

cadrul Primarie comunei Socodor. 

 

P R I M A R 

Jura Ioan Dimitrie 
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RAPORT DE  SPECIALITATE 

privind modul de conducere al registrului agricol din cadrul biroului agricol al 

Comunei Socodor 

 

Conform OG nr. 28/2008, Ordonanta privind registrul agricol și ale prevederilor 

Legii nr. 54/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei  

Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, în scopul asigurarii unei evidențe 

unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție 

agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna 

utilizare a resurselor locale, autoritatile administratiei publice locale ale comunelor, 

oraselor si municipiilor organizeaza întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe 

suport hartie si in format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate 

prin hotarare a Guvernului, pe unitati administrativ-teritoriale si pe localitati 

componente ale acestora. 

  În condiţiile acestei Ordonante, conform Art. 1,alin. (6) ” Consiliul local, la 

propunerea primarului,aproba prin hotarare a consiliului local,modul de intocmire a 

registrului agricol, pe suport de hartie sau in format electronic, portivit capacitatii 

administrative de care dispune.”, se propun urmatoarele: 

- începand cu data de 01.01.2017, compartimentul Registru Agricol din 

cadrul Primarie comunei Socodor va fi condus atat in format electronic cat si pe suport 

de hartie de către doamna Marta Cornelia-Referent în cadrul biroului agricol și de către 

domnul Nădăban Cristian-Inspector, biroul proiecte cu finanțare nerambursabilă; 

-  începand cu data de 01.01.2018  Registru Agricol va fi condus la zi  

numai în format electronic, utilizând softul din dotare ”Registru Agricol”, iar pentru 

înregistrarea și modificarea datelor sunt desemnați doamna Marta Cornelia-Floare - 

referent în cadrul biroului agricol și domnul Nădăban Cristian-Gheorghe -inspector, 

biroul proiecte cu finanțare nerambursabilă din  

cadrul Primarie comunei Socodor. 

 

 

Secretar, 

Crișan Gheorghe 

 


