
ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

ORAȘUL TEIUȘ 

CONSILIUL LOCAL 

                                         

H O T Ă R Â R E A 

NR.6/2020 

privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al orașului Teiuș 

 

                       Consiliul local al orașului Teiuș întrunit în ședință ordinară, în data de 29 ianuarie 2020, 

ședință publică. 

                       Luând în dezbatere: 

                     -proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului 

agricol al orașului Teiuș 

                       -referatul de aprobare nr.404/13.01.2020 la  Proiectul de hotarare privind stabilirea modului 

de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al orașului Teiuș 

                     -raportul nr.477/14.01.2020 al compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului orasului Teius prin care se propune aprobarea modului de intocmire si tinere a registrului 

agricol atat pe suport de hartie cat si in format electronic pe anul 2020; 

                     -avizele nr.1242/29.01.2020,1244/29.01.2020 ale comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

                      Având în vedere: 

                      -prevederile  art.1, alin (6) din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol,cu 

modificările și completările ulterioare aduse prin Legea 54/2017 pentru modificarea si completarea 

Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol; 

                        În temeiul art.129,alin (2),lit.d,art.139,alin.1 și art.196, alin.1,lit.a, din Ordonanța de 

urgență  a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

                                                              HOTĂRĂȘTE: 

 

                Art.1 – Pe anul  2020 se aprobă modul de întocmire și ținere la zi a registrului agricol pentru 

UAT -  oraș Teiuș atât pe suport de hârtie cât și în format electronic. 

                Art.2 –Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentului agricol 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

                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 – Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – județul Alba, primarului 

orașului Teiuș, secretarului orașului Teiuș, compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Teiuș,dosar ședință,dosar hotărâri. 

 
                                                              Teiuș,29 ianuarie 2020 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier  CERNĂU DORIN                                          secretarul general al orașului 

                                                                                                                      Bara  Maria 
 
Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-14 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru,0 voturi împotirivă,0 abțineri. 
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