
     ROMÂNIA 
   JUDEŢUL VASLUI 

     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 
         735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 
        web : www.primariahusi.ro 

         e-mail : primar@primariahusi.ro  
  

                                                                                                             Hotărârea a fost adoptată 
                                                                                                           cu votul a  17 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.55  
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol Electronic al 
municipiului Huși, în perioada 01.10 – 31.12.2022   
 
 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 
 Având în vedere : 

• Referatul  Biroului Agricol și Cadastru nr.2391 din 25.01.2023 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.2388 din 25.01.2023 
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol Electronic al 
municipiului Huși,  în perioada 01.10 – 31.12.2022 ; 

•  Raportul de specialitate al Biroului Agricol și Cadastru nr. 2395 din 25.01.2023 ;  

•  Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr. 2480 din 25.01.2023; 
▪ Avizul nr.55 din 30.01.2023  al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul nr.07 din 30.01.2023  al  Comisiei pentru agricultură, cadastru, fond 
funciar, protecţia mediului înconjurător ; 

 Având în vedere prevederile  Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, 
cu modificările şi completările ulterioare,   
          Luând în considerare dispozițiile art. 7 alin. 4) din Ordinul  nr. 
25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de 
completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024,  
              Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
   
              În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. s) precum şi ale 
art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările și completările ulterioare ; 

H O T Ă R Â Ș T E: 

          Art.1. Se ia act de stadiul înscrierii datelor precum și de activitatea rezultată din înscrierile 
operate în Registrul Agricol Electronic al Municipiului Huși , județul Vaslui, în perioada 01.10- 
31.12.2022, evidenţiate în Anexa nr.1 şi Anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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           Art.2. Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor 
în Registrul Agricol Electronic al municipiului Huși , județul Vaslui, conform Anexei nr. 3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Huşi .       
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           Toma  Cătălina Tania                                                                            Secretar general ,  
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