
  
                                       

                                 
                           
 
 

privind stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a 
datelor în registrul agricol la nivelul comunei Horodniceni 

 
 
Având în vedere prevederile: 
 

a)  art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. s) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ; 

b) art. 1 alin. (5)- (7), art. 6, art. 8 și art. 9, art. 15 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 
28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009; 

c) Hotărârii Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;  
d) art. 4 alin. (4) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol 

pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul comun al Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministrului Afacerilor Interne, Ministerul 
Finanțelor Publice, Institutul Național de Statistică, Directorului general al Agenției Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară și al președintelui Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor cu nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020;  
 
    luând act de proiectul de hotărâre nr. 2 din 05.01.2023 inițiat de primarul comunei Horodniceni, 
însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 30 
din 05.01.2023 ; 

b) raportul secretarului general al comunei, înregistrat sub nr. 31 din 05.01.2023 ;  
c) avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Horodniceni;  

 
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.157/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre:  

 
Art. 1. - (1) Se stabilește ca mod de întocmire a registrului agricol, formatul electronic, 

care se interconectează cu Registrul agricol național în condițiile art. (1) alin. (5) din Ordonanța 
Guvernului nr. 28/2008.  

(2) În perioada implementării registrului agricol în format electronic, până la finalizarea 
înscrierii datelor, respectiv până la data de 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii, acesta se ţine în 
paralel cu registrul agricol pe suport hârtie şi, cel puţin de două ori pe an, secretarul general al 
comunei şi persoana desemnată de acesta, verifică prin sondaj concordanţa dintre cele două forme 
de registru agricol precum și concordanţa dintre datele din registrul agricol şi datele din registrul de 
rol nominal unic. 

(3) După finalizarea transferului în Registrul agricol național, respectiv validării datelor, se 
verifică pozițiilor de rol, din registrul agricol național, prin rularea procesului de corelare, în vederea 
depistării eventualelor inconsistențe și complinirea acestora.  
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(4) Concomitent cu operațiunile prevăzute la alin. (2) se face și corelarea cu registrul de rol 

fiscal, astfel ca materia impozabilă din registrul agricol să fie preluată în rolul fiscal.  
 
(5) Obligațiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoștință persoanelor fizice și 

juridice, prin grija secretarului general al comunei, prin publicarea pe internet, în Monitorul Oficial 
Local, la adresa https://comunahorodnicenisv.ro/, în subeticheta „alte documente” în condițiile art. 15 
lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008.  

 
Art. 2. – Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol, la data de 

31.12.2022 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă publică 
prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei 
Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet,  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 
 
 
 
 
      
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horodniceni, 31 ianuarie 2023.  
Nr. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din data de 

31.01.2023, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr 

de: 13 voturi ,,pentru,,; 0 voturi ,,împotrivă,,; 0,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali 

prezenți la ședință. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
  

 ……………….…………………… 

V i c t o r  M I H A I  

Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretarul general al comunei 

Horodniceni,  
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN  

https://comunahorodnicenisv.ro/
https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/

