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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.4/19.01.2021 
privind aprobarea modul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024 

 
 
 

Consiliul local al comunei Jijila întrunit în ședință ordinară din data de 26.01.2021.  
Având în vedere : 
-Proiectul de hotărâre nr.4/19.01.2021 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol 

pentru perioada 2020-2024,inițiat de primarul comunei Jijila,Costică Deacu; 
-Referatul de aprobare al Proiectul de hotărâre nr.4/19.01.2021 privind aprobarea modului de 

întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; 
-Raportul de specialitate,întocmit de secretarul general al comunei Jijila; 
În baza prevederilor: art. 1 alin (6) din Ordonanța Guvernului nr 28/2008  - privind registrul 

agricol, cu completările și modificările ulterioare,precum și ale art. 2 alin (2) și alin (5) din Normele tehnice 
privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul 
Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr 25/1382/37/1642/14297/746/2019; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin (1), art. 166 alin (4), art. 196 alin (1) și art. 197 din OUG nr 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 (1) Se aprobă modul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, atât pe 
suport de hârtie cât și în format electronic. 

(2) Înscrierea,completarea și ținerea la zi a Registrului Agricol,pe suport de hârtie și în format 
electronic,precum și centralizarea și transmiterea catre Registrul Agricol Național-RAN,se realizează de 
către Caluschi Ion,Râcă Rodica și Drăgoiu Dumitra,funcționari publici,în cadrul compartimentului registrul 
agricol; 

(3) Atribuțiile prevăzute la alin.(2) al art.1,pot fi exercitate și de alti funcționari publici,prin delegare 
de atribuții,prin dispoziția primarului comunei Jijila. 

Art. 2.  Primarul comunei Jijila, împreună cu compartimentul Registrul agricol vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Tulcea, Primarului comunei 
Jijila,  compartimentului registrul agricol și va fi făcută publică prin afișare pe site-ul instituției în Monitorul 
Oficial Local. 

Adoptată astăzi 26.01.2021 cu un număr de 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși. 

 

 Inițiator proiect de hotărâre                               Contrasemnează 
  Primar                             Secretarul general al comunei Jijila,  
      Costică Deacu             Dumitru Acriș 


