
ROMÂNIA                                                                                                
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL RACU 
 

H O T Ă R Â R E A   nr.15  /2016 

privind aprobarea numerotării unui intravilan din comuna Racu 
care figurează în evidenţele comunei Racu ca fără număr 

 
Consiliul Local al comunei Racu, întrunit în şedinţa ordinară din 31 
MARTIE 2016, convocată cu Dispoziţia nr. 58  / 2016, emisă de primarul 
comunei Racu, d-l Császár Attila. 
      Având în vedere:  

-    Expunerea de motive al primarului comunei Racu, d-l Császár 
Attila; 

- Proiectul de hotărâre nr. 11/2016 iniţiat de Primarul comunei 
Racu; 
Luând în considerare raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, agricultură 
 În conformitate cu Ordinului  nr. 3.727 din 25 iunie 2015 
privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol 
pentru perioada 2015-2019 și ale Hotărârii de Guvern nr. 218/2015 
privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019. 

În temeiul alin (1), alin (2) lit „c” şi alin (5)  ale art.36, lit.f) a 
alin.(2) al art.45, lit.b) a alin.(1) al art.115 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicat cu modificările şi 
completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.  Se  aprobă atribuirea de numere administrative ale   

intravilanelor din comuna Racu, care figurează în registrele agricole ale 
comunei Racu ca fără număr, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac 
parte integrantă din prezenta.   

 
   Art.2. Numărele atribuite  intravilanelor conform art.1 vor fi 
utilizat cu respectarea prevederilor legale cu privire la registrul agricol . 
 
  Art.3.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte  primarul comunei Racu d-l Császár Attila şi 
compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu. 
 
 
 



Art.4. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică  
prin grija secretarului cu: 
 - primarul comunei Racu 
 - Instituţia Prefectului  judeţului Harghita. 
     
 
 
 
Președintele ședinței,                        Contrasemnat Secretar, 

   Csutak Gáspár                      Máthé Melinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.15 

Adoptată în ședința din data de 31 martie 2016 

Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 


