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HOTĂRÂREA NR. 13/2021
privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul UAT comuna Balșa
Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă ordinară, în data de 31
martie 2021;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa nr. 2055/39/24.02.2021, la proiectul de
hotărâre, nr. 11/24.02.2021, prin care se propune aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la
nivelul UAT comuna Balșa;
- Adresa Instituției Prefectului-județul Hunedoara nr. 1767/24.02.2021, privind aprobarea de către
Consiliul Local, la propunerea primarului, a modului de întocmire a registrului agricol pe suport de
hârtie sau în format electronic, înregistrată la Primăria comunei Balșa sub nr. 327/24.02.2021;
- Raportul secretarului general al comunei Balşa, nr. 2055/40/24.02.2021;
- Avizul favorabil, nr. 2055/65/24.03.2021, al comisiei de specialitate nr. 1: agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială, din cadrul
Consiliului Local al comunei Balşa;
In conformitate cu prevederile art. 1, alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind
registrul agricol, modificată și completată ulterior, Hotărârii Guvernului nr. 985/2019 privind registrul
agricol pentru perioada 2020-2024, Ordinului comun nr. 25/1382/37/1642/14297/ 746/20/2020 pentru
aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024;
Ținând seama de prevederile art. 7, alin. (4) și (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, a fost îndeplinită obligația autorităților administrației
publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative;
In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (14), art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a)
din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. Se aprobă modul de întocmire a registrului agricol la nivelul UAT comuna Balșa, în
perioada 2020-2024, atât pe suport hârtie cât și în format electronic.
Art.2. Întocmirea și tinerea la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie cât și în format electronic
se realizează potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 Hotărârii Guvernului nr. 985/2019
și ale Ordinului comun nr. 25/1382/37/1642/14297/ 746/20/2020.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Balșa prin
Compartimentul Agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice, din aparatul de
specialitate.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului comunei Balsa, Instituţiei Prefectului-Judeţul
Hunedoara, Compartimentului Agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții public, se aduce
la cunoştinţă publică prin afişare.
Balşa la, 31 martie 2021

Preşedinte de ședinţă
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Contrasemnează,
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Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2021, sistem de
vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.

