ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNIREA

H O T Ă R Â R E A NR. 88 DIN 28.12.2021
privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al comunei Unirea,
pentru anul 2022
Consiliul Local al comunei Unirea, judetul Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară, în data de
28 decembrie 2021
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al
comunei Unirea pentru anul 2022 ;
- Referatul de aprobare nr. 9492 / 07.12.2021, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul
comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe, privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului
agricol al comunei Unirea pentru anul 2022;
- Raportul de specialitate nr. 9493 / 07.12.2021, întocmit de compartimentul registrul agricol din cadrul
aparatului de specialitate a Primarului comunei Unirea prin care se propune aprobarea modului de
întocmire și ținere a registrului agricol pe anul 2022, în format electronic;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate nr. 1 și nr. 2 din cadrul
Consiliului local al comunei Unirea, înregistrate la Primăria comunei Unirea cu nr. 9940 și nr. 9948
din data de 28.12.2021;
Având în vedere prevederile :
- art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. d), coroborat cu alin. (7), lit. s) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1, alin. (6) și alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 28 / 2008 privind registrul agricol, cu
modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 139 alin.( 1) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al
comunei Unirea adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Pentru anul 2022, se aprobă modul de întocmire și tinere la zi a registrului agricol pentru
UAT - comuna Unirea, în format electronic.
Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul registrul
agricol, din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Unirea.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 4. (1). Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, Primarului
comunei Unirea și compartimentului registrul agricol.
(2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei comunei Unirea și
pe pagina de internet www.primariaunireaalba.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Radu CACOVEAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

Notă: Consilieri în funcție: 13, Consilieri prezenți: 10
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 10 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 ”abțineri”

