
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA
JUDEŢUL ARAD                                                                            AVIZAT,

           secretar

PROIECT
HOTĂRÂREA NR.

Din data de_________________
Privind aprobarea invitării la sediul Primăriei com. Livada a  persoanelor fizice care au 

obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol 

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, având în vedere:
- Raportul de specialitate 
- Expunerea de motive a primarului comunei Livada
- Prevederile art.7 alin. 1 lit. e şi alin. 6  din Ordinul   nr.480/11.08.2015 al M.D.R.A.P. 

privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 
2015-2019

- Prevederile  art.36  alin.6  lit.a  pct.  16  din  Legea  nr.215/2001,  a  administraţiei  publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art 45 alin.2 din Legea nr.215/2001, a administraţiei  publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A S T E :

Art. unic:   Se aprobă invitarea la sediul Primăriei comunei Livada jud. Arad,  a  persoanelor
fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol 

                  

Prezenta se comunică cu:
- Primarul comunei 
- Instituţia Prefectului judeţului Arad

                             

                                                                                     
Iniţiator proiect                                                                    Constrasemneaza,
Primar,                                                                                       secretar,
Militon Şerb                                                                      Mariana Eliza Otlăcan



COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-
FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI,

AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Privind aprobarea invitării la sediul Primăriei com. Livada a  persoanelor fizice care au 
obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol 

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

- dl.  Bimbo  Iosif- presedinte

-  dl.  Matiş Adrian- secretar

            -  d-na. Florincuta  Alexandrina                                          

  -  dl.  Şoica Adrian

            - dl.  Somesan  Ionel

  - dl.  Cândea Andrei

S-a dezbătut  proiectul  de hotărâre privind  aprobarea invitării  la sediul Primăriei  com.
Livada a  persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în
registrul agricol , hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif                                                                        Matiş Adrian 



EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile art. 7 . alin. 1 lit. e şi alin. 6  din Ordinul   nr.480/11.08.2015
al M.D.R.A.P. privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2015-2019, prin care se prevede modalitatea prin care se pot invita la sediul Primăriei 
comunei Livada persoanele fizice în scopul efectuării declaraţiei pentru înregistrarea acestor 
persoane în Registrul Agricol , consider necesar  şi paropun aprobarea acestui proiect de hotărâre
de către Consiliul local Livada. 

Primar,
Militon Şerb



Raport de specialitate 

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia , consilier juridic în aparatul permanent
de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei proiectului de hotărâre privind
aprobarea invitării la sediul Primăriei com. Livada a  persoanelor fizice care au 
obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol ,
consider  necesar  aprobarea  acestui  proiect  de  hotărâre  ,  pentru  a  se  putea
respecta prevederile Ordinul   nr.480/11.08.2015 al M.D.R.A.P. privind aprobarea
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019. 
 

Întocmit 

C.j. Răcănel Ionela Nadia 


