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ruDETUL CLUJ
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Din 12 martie 2020

11

privind stabilirea modului de intocmire gi 1inere Iazi aRegistrului Agricol al Comunei lzvoru Crigului,
judeful Cluj

Consiliul local al comunei Izvoru Criqului, judetul Cluj, intrunit in gedinta de lucru
ordinará din data de 12,03.2020:'
in conformitate:
- Ordonanla Guvernului nr. 2812008 privind registrul agricol,
- Legea nr. 54 l 2017 pentru modificarea gi completarea Ordonanlei Guvernului nr.
2812008 privind registrul agricol
- aít. l29, alin.2,1it. D din OUG nr, 57 l 2019 codul administrativ.
- Legea nr. 24 l 2000 privind normele de tehnicá legislativá pentru elaborarea actelor
normative, republicatá cu modificárile gi completárile ulterioare.
Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 384 din 06.03.2020 al compartimentului de
specialitate 9i Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. I, II, III din cadrul Consiliului
local ;
Ín temeiul drepturilor conferite prin art. 129 OUG nr. 57 l 2019 codul administrativ,

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI IZVORU CRI§ULUI
adopta prezentaH O T Á n Á R E :
Art.

1. incepánd cu anul 2020, modul de intocmire gi 1inere la

zi a Registrului Agricol pentru

UAT Izvoru Crigului, va fi doar in format electronic.
Art.2. Registrul agricol electronic va íi interaclionat cu Registrul Agricol Na{ional ( RAN).
Art. 3. Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotárári se incredinleazá primarul
comunei Izvoru Criqului gi Compartimentul cadastru, agriculturá 9i juridic.
Art. 4, Prin grija secretarului comunei Izvoru Crigului prezenta hotáráre se comunicá cátre
Institulia Prefectului Judetului Cluj, Primarul comunei Izvoru Crigului, Compartimentele din
cadrul primáriei comunei Izvoru crisului,
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