
 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 

2020-2024 

 

Consiliul local al comunei Dobârlău 

Întrunit în şedinţă ordinară din data de 27.05.2020, ședință legal constituită, fiind 

prezentă majoritatea consilierilor în funcţie  

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău 

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului 

- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism și al Comisiei 

pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă şi protecţie socială 

- Avizul secretarului general al comunei nr.26/ 2020 

În baza și executarea prevederilor: 

- art.1 alin.(5) și alin.(6), art.15 lit.a) din OG nr.28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.1 teza I din HG nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

- art. 6 alin.(2) lit.e) și alin.(7) din Normele tehnice privind modul de completare a 

registrului agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul comun 

nr.25/1382/37/1642/14297/746/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul 

de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; 

În temeiul: art.129 alin.(1) și alin.(14), art.136 alin.(1), art.139 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.e), 

art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 Se aprobă modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 – 2024, în format 

electronic. 

Art.2 (1) Înscrierea, completarea, ținerea la zi a Registrului Agricol  în format electronic 

precum și centralizarea și transmiterea datelor către Registrul Agricol Național - RAN se va 

face de către compartimentul Registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Dobârlău. 

(2) Se aprobă formularul- tip al declarației pentru înscrierea / modificarea datelor în registrul 

agricol pentru perioada 2020-2024 prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3 (1) Se aprobă ca modalitate de înscriere în registrul agricol pentru anul 2021, invitarea la 

primărie a persoanelor fizice/juridice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea 

datelor în registrul agricol. 

(2) Se aprobă formularul – tip al invitației prevăzut în anexa nr.2 , care face parte integrantă din 

prezenta.hotăărâre. 

 

                   ROMÂNIA 

        JUDEŢUL COVASNA 

                     
     COMUNA DOBÂRLĂU       

       CONSILIUL LOCAL                                                                              



Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Dobârlău, 

secretarul general al comunei și compartimentul registru agricol din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobârlău. 

Art.5 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ    CONTRASEMNEAZA 

     IOAN ARNĂUȚ                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

       IOANA MANEA 
Comuna Dobârlău 

Nr. 26 

27 mai 2020        

 
Prezenta HOTĂRÂRE a fost adoptată cu un număr de 10 voturi ”pentru„ 

                     ( unanimitate de voturi de către consilierii prezenți la ședință 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.1 la HCL nr.26/2020 

 

 

DECLARAȚIE 

privind înregistrarea / modificarea datelor în registrul agricol 

 

 

                     persoană fizică  (PF)                                   persoană juridică (PJ) 

 

Subsemnatil (PF) / Împuternicit (PJ) ................................................................, legitimat prin 

BI/CI/AI seria ..........nr................, CNP ............................................, cu domiciliul în județul 

......................................., loc.........................................cod poștal............................, 

str.........................................., nr........, bloc.................scara........ etaj..............ap...... 

tel............................., fax..........................., adresa de e-mail..................................................... 

 

Subscrisa (PJ) ...................................................., cod de identificare fiscală............................... 

cu sediul în județul ......................................., loc.........................................cod poștal................., 

str.........................................., nr........, bloc.......scara........ etaj..............ap...... tel........................., 

fax..........................., adresa de e-mail..........................................., îregistrată la registrul 

comerțului ......................................la nr............................................. 

în vederea efectuării de înregistrări / modificări în registrul agricol, declar următoaerele: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................ ................................... 

Anexez la prezenta copii ale următoarelor documente, certificate pentru conformitate cu 

originalul : 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................ ................................... 

 

Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se 

pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete. 

 

 

Dată în fața secretarului general al comunei Dobârlău. 

 

 

Data ..............................    Subsemnatul / Împuternicit, 

      ............................................................................. 

             (Numele, prenumele și semnătura) 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ    CONTRASEMNEAZA 

     IOAN ARNĂUȚ                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

       IOANA MANEA 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.2  la HCL nr..26/2020 

 

   

                     PRIMARUL comunei DOBÂRLĂU, județul Covasna 
 

  

 

          Stimate  

  Domn/ doamnă _______________________ 

 

 

 

 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Dobârlău nr.26/27.05.2020 

privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, prin 

prezenta vă invităm în data de ______________ între orele ___________, la sediul Primariei 

comunei Dobârlău, Compartimentul registru agricol, pentru înscrierea datelor în registrul 

agricol.  

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile si terenurile, a titularului 

dreptului de proprietate asupra acestora si a schimbării categoriei de folosință, se face  pe baza 

de documente anexate la declarația făcută sub semnatura capului de gospodărie sau în lipsa 

acestuia, a unui membru major al gospodăriei. 

 

 

 

 

Secretarul general al comunei          Compartiment registru agricol 

Manea Ioana                                                                  Referent superior 

             Oprea Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ    CONTRASEMNEAZA 

     IOAN ARNĂUȚ                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

       IOANA MANEA 

 


