JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU
tel/fax 0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com
H O T Ă R Â R E A nr. 11 /2021
Privind aprobarea modului de întocmire și ținere a registrului agricol pe raza comunei Beriu
Consiliul local al comunei Beriu, judeţul Hunedoara , întrunit în ședința ordinară din data
de 11.03.2021
Având în vedere: Proiectul de hotărâre nr. 12/ 20.02.2021 și Referatul de aprobare nr.
42/12 / 20.02.2021 inițiate de primarul comunei Beriu; Raportul nr.43/ 11/ 05.03.2021
întocmit de secretarul general al comunei Beriu; În baza avizul comisiei de specialitate nr. 2 a
Consiliului local al comunei Beriu înregistrat în ședința comisiei din 09.03.2021 și a avizului
comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului local al comunei Beriu înregistrat în ședința comisiei
din 10.03.2021;
Ținând seama că la nivelul UAT Beriu până la această dată au fost introduse în format
electronic un număr de 645 gospodării din totalul de 1344; având obligaţia ca aceste date din
registrul agricol în format electronic să se interconecteze cu Registrul agricol naţional (RAN),
în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a datelor gestionate de către acesta;
În temeiul art. 1 alin.(6) din OG 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și
completările ulterioare;
Precum şi ale art.129, alin.(2), lit.d, alin.(7) lit.s) , art.139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. La nivelul comunei Beriu , după finalizarea preluării datelor din registrul agricol
întocmit pe suport hârtie în format electronic, registrul agricol se întocmeşte şi se ţine la zi în
format electronic.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinirea a hotărârii se încredinţează primarul comunei Beriu
prin compartiment Agricultură și Dezvoltare Rurală.
Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului – Judeţul

Hunedoara; Primarului comunei Beriu; compartiment Agricultură și Dezvoltare Rurală şi
se aduce la cunoştinţa publică prin publicare pe pagina de interent a instiuției la adresa
wwwprimariaberiu.ro.
Beriu 11.03.2021
Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează

ȘTEFĂNIE Rareș Cătălin

Secretar general
jr. FIRIDON Ionela

Vot deschis. Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” , 0 ,,abțineri”
Hotărâre adoptată cu majoritate simplă

