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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 

HOTARARE  
 

privind  însusirea raportului  semestrial 
privind completarea registrului agricol 

 
 

Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară;  
 Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul secretarului 

comunei Bănia  şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului Local al comunei 
Bănia,  

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 28 din 27 august 2008 
privind registrul agricol, aprobată prin Legea nr. 98 din 8 aprilie 2009, cu modificările și 
completările ulterioare;  

În baza prevederilor Normelor Tehnice de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2010-2014, aprobate prin Ordinul nr. 1.998 din 16 iulie 2010  al Ministerului 
Finanțelor Publice,  Ordinul nrf. 95 din 21 aprilie 2010 al Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, Ordinul nr. 153 din 6 iulie 2010 al Ministerului Administrației și 
Internelor, Ordinul nr. 3.241 din 22 aprilie 2010 al Institutului Național de Statistică, 
publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 650 din 20 septembrie 2010 și având 
în vedere că până lă data prezentei nu au fost publicate noile Norme Tehnice de 
completare a registrului agricol pe anii 2015-2019;  

În temeiul prevederilor art. 36 al.(9), art. 45 al.(1) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
HOTARASTE:  

 
Art.1 -  Se însușește raportul privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pe 

semestrul II/2014 conform anexei nr. 1 la prezenta.   
Art.2 -  Se însușește raportul privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pe 

semestrul I/2015 conform anexei nr. 2 la prezenta.   
Art. 3 - Prezenta hotărâre se va publica prin afișare la sediul primăriei comunei 

Bănia și pe pagina de internet www.primariabania.ro și se va comunica compartimentului 
cadastru și registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Bănia și Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  
 

Bănia la 30.07.2015 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 
Bălan Valeriu  

 
Contrasemnează 

Secretar 
Pavel Marin 


