
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 46 

din 24 februarie 2022 
 

privind reglementarea modalităţii de aducere la cunoştinţă a persoanelor fizice şi juridice  

a obligaţiilor privind registrul agricol 

 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Având în vedere:  

 Referatul de aprobare nr. 82667/17.11.2021, iniţiat de Primar prin Direcţia Juridică 

Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală, Serviciul Fond Funciar și Registru 

Agricol, privind reglementarea modalităţii de aducere la cunoştinţă a persoanelor fizice şi juridice a 

obligaţiilor privind registrul agricol. 

În conformitate cu prevederile: 

 art. 6, alin (2), lit. „e”., alin (7) din Ordinul nr.25/1382/37/1642/14297/746/20/2020, privind 

aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 

2024, 

 art.15 lit. „b” din Ordonanța nr. 28/2008, privind registrul agricol, 

 Legii nr. 24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, 

 art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 
  

 Art. 1. Se aprobă ca modalitate de aducere la cunoştinţă a persoanelor fizice şi juridice a 

obligaţiilor privind registrul agricol prin înştiinţări individuale. 

 Art. 2. Se aprobă formularul tipizat al ,,Invitaţiei”  transmise persoanelor fizice și juridice care 

au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol privind actualizarea 

datelor, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş prin  Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol. 

Art. 4.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică: - Serviciului Fond Funciar și Registru Agricol. 
            

                                                                                                                            Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                 Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”) 



 

 

Anexa nr.1 la HCL nr. … din 

 

 

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 

ROMÂNIA – 540026, Târgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3 

Tel: 00-40-265-268.330, int. 190, 118,  

www.tirgumures.ro, e-mail: agricol@tirgumures.ro 

Direcţia Juridică, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică Locală 

„Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol” 

Nr..….....din ………………. 

 

 

 

Către,  

d-l /d-na ____________________________ 

______________________________________________(adresa)  

 

 

Primarul municipiului Târgu Mureș, domnul Soós Zoltán, în calitate de reprezentant legal al 

unităţii administrativ – teritoriale, în temeiul art. 6, alin. (2), lit. e) din Ordinul comun nr. 25/2020 

pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024, 

formulează prezenta  

 

I N V I T A Ţ I E 

 

prin care vă aduce la cunoştinţă că aveţi obligaţia să vă prezentaţi la Primăria municipiului Târgu 

Mureș, cu sediul în Tg Mureș, P-ța Victoriei, nr. 3, în perioada ____________________________ 

(se prevede o perioadă de 5 zile lucrătoare), între orele 9°°-15°°, la Serviciul Fond Funciar şi Registrul 

Agricol, în scopul efectuării declaraţiei pentru înscrierea,/actualizarea datelor din registrul agricol. 

  Vă rugăm să prezentați următoarele înscrisuri: 

1. Actele de identitate ale tuturor membrilor gospodăriei  

2. Actele de proprietate asupra terenurilor: titluri de proprietate, certificate de moștenitor, acte 

de vânzare, acte de donație, extras de carte funciară  

 

 

Menționăm că nedeclararea datelor în registrul agricol constituie contravenție și se 

sancționează conform art.20, alin (1), lit. c). din  Ordonanța   Nr. 28/2008 din 27 august 2008 privind 

registrul agricol, cu amenda cuprinsă între 100-500 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă 

de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice. 

 

 

 

           Primar                                                               Secretar general 

 

 

 

 

Inspector cu atribuții privind completarea, 

ținerea la zi și centralizarea datelor din Registru Agricol                                                                                                                                                          

………………………………………………………  

http://www.tirgumures.ro/
mailto:agricol@tirgumures.ro

