ROMANIA
JUDE-|UL NEAi\,{T
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHERAESTI

uffllllf

privind analiza sradiului a" inr.ri..,
L?,r,.r, agricor pentru trimestrur Ir 2020
gi stabilirea m6surilor pentru eficientizarea acestei
activitAli
Av6nd in vedere:
-. referatul de aprobare nr. 57r}/2r.07.2020 prezentat
de primarur comunei Gherdeqri.
domnul Beregoae Paver, din care rezurtd necesitatea qi oportunitatea

anarizei stadiurui de
inscriere a.datelor in registrul agricol pentru rrime;trui Ir
2020 qi stabilirea mdsuriror
pentru eficientizarea acestei actividti in scoprur respectirii
regisraliei

i,

imbunir[[irii activiUtii;

o,",.ri. ;i

"

-_raportuf de specialitate nr. 5722121 .07.2020 intocmit
de compartimentul de specialitate

al primarului comunei Gherde5ti. prin care se prezintd stadiui de inscriere
a dateror in
registrul agricol;

- avizul comisiilor de specialitate a consiliului Local al comunei cherdeqti qi
avizur

secretarului general al comunei Gherlegti;
-fin6nd cont
de faptur ci a fost indeplintid procedura prevezuE de art. 7 din Legea
-^
nr' 52.12003 privind transparenta decizionarr in administralia pubricd, cu modificariie-li

completirile ulterioare;
In temeiul dispoziliilor:
- art. l, alin. l,alin.2,lit. a, arr.3
-4 qi arr.6 din o.c 2gl200g privind registrur agricor,
cu modific6rile gi completdrile ulterioarei
-H.G. nr.
privind registrul agricol pentru perioada 2O2O_2024t
_98512019
- art' 6, alin. 7. arr.7, alin. 4 din anexa la ordinul comun ar Ministerului
Agriculturii gi
Dezvoltdrii Rurale nr. 2s/23.01 .2020, Ministerului Lucrdrilor euutice, olzroltaiii
ii
Administraliei nr. l382lol .04.2020, Ministerului Afacerilor Interne nr. 37t06.03.2020,
Ministerului l"inan{elor Publice nr. ]t642126.02.2020 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 _ 2024t
In temeiul aft. 129, alin. l, art. 139, alin. I qi art. 196, alin. I, lit. a din OUG nr.
57 120 I 9 privind Codul Adm inistrativ
Consiliul Local al comunei Gherdeqti. j udegul Neam[ adoptd prezenta

HoTAnAne:
Art. l. Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru
ll 2020 in conformitate cu datele din Raportui de sp-ecialitate al

trimestrul

compartimentu lu i fond funciar, cadastru, registru agricol, programe activitate.iuridic6,
stare civild, conlorm anexei nr. I care lhce parte inregrantd din prezenta hottrr6re.
Art.2. ( I ) Se aprobi Programur de misuri pentru eticientizarea dateror inscrise in
Registrul agricol, conform anexei nr.2 care face parte integrantd din prezenta hotrr6re.

Art.3. cu ducerea ra indeprinire a prezentei hotirdri
se insdrcineazd primarur
comunei Gherdegti prin Compartimentu.l
fond frn.iur,'luOu,tru, registrul
d;i;;1,
activitate juridics, arhivd. func]ionarii
cu atribu[ii in compteta?ea Rd;;;;tri

[:i"T,:"

Art.4. Anexele I _ 2 fac parte integrantd din prezenta
hotdrdre.
Art.5. prezenta hoterere se aduce- la .rnogiinlu
fuUiicf,, respectiv se comunic6
Primarului comunei Gherlesti. celor nominalizati
;r;;;;;,
la indeplinire qi Insriruliei
Prefectului judelului Neamt.

PRESEDINI'TJ DE SEDINTA
S

Nr. 59
Din 29

iu

It" IF]R,

A prlRu

Iie 2020

ContrasemneazA
Secretar general,

Marccia

AdoptatA in qedinla din

funclie

P

19 iulie 2010 cu un numtrr de l3 voturi ,'pentru,. din tolalul
de l5 consilieri in

ROMANIA
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RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE iNSCRIERE A
DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL PE TRIMESTRUL II 2O2O

REGISTRUL AGRICOL funclioneaztr in cadrul compartimentului FOND FLJNCIAR,
CADASTRU, REGISTRUL AGRICOL, ACTIVITATE JURIDICA, STARE CIVLA, ARHIVA.
I. Activitatea privind completarea Registrului Agricol in trimestrul II 2020, a fost asigurata de 2
functionari publici.
-inspector superior- Lungu Petronela
-inspector asistent- Serediuc Angela.

II. CADRUL LEGAL
Activitatea privind Registrul Agricol

este reglementati prin prevederile

urmltoarelor acte

normative:
- Ordonanta nr. 2812008 privind registrul agricol, cu modificlrile qi completarile ulterioare;
- Hotlrdrea de Guvem nr. 98512019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024, precum
si a Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024,
aprobate prin Ordinul comun m.25ll.382l37ll.642114.297l746l20l2020,publicate in Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 307 bis;
- Legea Apiculturii nr. 383/2013 cu modificarile gi actualizirile ulterioare;
- Ordonanla Guvemului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberdrii certificatelor gi
adeverinfelor de ctrtre autoritilile centrale qi locale, modificat?i 9i completat?i ;
- Legea nr.l45l1.02.2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pielei produselor din
sectorul agricol;
-Legea arhivelor Nationale nr. 1611996, modificattr 9i republicattr.

III.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI
Avand in vedere prevederile Hottrrdrii de Guvem nr. 98512020 9i a Hotirdrii Consiliului Local
nr. 33 din 29 aprilie 2020 avem obligalia de a organiza intocmirea gi linerea la zi a registrului agricol,
atat in format de hirtie cdt 9i ln format electronic.
in baza Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada2020'2024,
aprobate prin Ordinul comun n r. 2511.382137 11642114.297 17 4612012020,|a art. 7 , alin.(4), se prevede c[:
,,Trimestrial in Sedinla consiliului local, prin grija prtmarului, se face analiza stadiului de
tnscriere a datelor in registrul agricol Si, prin hotdrdre, se stabilesc mdsuri pentru eficientizarea acestei
actiyitdli, inclusiv pentru solulionarea situaliilor particulare identificate la nivelul localita|ii pe linia
completarii registrului agricol Si care nu sunt reglementate prin prezentele norme "
Registru I agricol constituie:
-documentul oficial de evidenli primarl unitare, in care se inscriu date cu privire la gospodtrriile
populatiei $i la societ?ilile/asociatiile agricole, precum qi la orice alte persoane fizice ti/sau entittrli
juridice care au teren in proprietate/folosinfi gi/sau animale'

S-au eliberat si vizat un numir de 8 atestate de produc[tor gi 8 camete de comercializare a
produselor agricole, aceasti activitate presupunand intocmirea uneri documentalii specifice gi deplasarea
in teren pentru verificarea existenlei in gospoddrii a produselor destinate comercializ6rii in pie1e.

Datele in registrul agricol au fost inscrise pe baza declaratiei scrise sau verbale a capului
gospodariei sau in lipsa acestuia de un alt membru major al gospodariei pe baza actelor doveditoare
dupa
cum ulTneaza:
prin vizitarea persoanelor fizice la domiciliul acestora;
la primarie, in cazul in care un reprezentant major se prezinta din proprie initiativa sau pentru
rezolvarea altor probleme;
prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile
pentru inscrierea datelor in registrul agricol.
Pentru unitatile cu personalitate juridica, datele in registrul agricol au fost inscrise pe baza
declara(iei date de reprezentantul legal al unititii respective insolite de documente.
Ori de cate ori au intervenit modificari in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de
folosinta a acestora, cladiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri detinute in proprietite ori in
folosinta de natura sa conduca la modificarea taxelor si impozitelor au fost comunicate seruiiiului
contabilitate.
S-a acordat aten(ie maximd asupra corectitudinii si sinceritelii datelor inscrise in rapoartele
intocmite conform precizarilor metodologice de intocmire, datele centralizate pe comuna fiind trimise
institutiilor abilitate.
Avand in vedere prevederile Legii nr.l7 /7 martie 2014 privind unele misuri de reglementare a
vAnzdrii terenurilor agricole situate in extravilan s-au intocmit 2 dosare cuprinzdnd cererea pentru afigarea
ofertei de vanzare, lista premptorilor, documente de proprietate a terenului, extras carte funciard si
inaintate la Direclia judeteane pentru agricultur[ .
O alte activitate de importanti deosebitd in trimestrul II 2020 a fost si campania de depunere a
cererilor pentru subventii la APIA pentru care am eliberat un numar de 119 adeverinte cu suprafetele de
teren trecute in R.A., s-au eliberat copii dupa registrele agricole in vederea acordarii subventiilor pe
terenuri si animale .
Au fost inaintate Directiei agricole ajudetului :
Situatia Statistica a terenurilor la 31 decembrie 2019;
Raportul statistic AGR. 2 - Suprafata productiva de primavara in anul 2020
Au fost inaintate Directiei judetene de statistica situatia privind
,
Numarul pozitiilor inscrise in registrul agricol, utilaje, instalatii pentru agricultura si
silvicultura, mijloace de transport si constructii agricole existente in gospodariile populatiei/
exploatatiile agricole individuale si unitatile cu personalitate juridica la inceputuI anului
2020 pe raza localitatii (R.AGR.);
Situatia parcului de tractoare si masini agricole mentinandu-se acelasi numar de utilaje ca in
anul 2019.
In conformitate cu dispozitiile Ordonanlei de Guvern nr. 2812008 privind registrul agricol,
aprobatd cu modificlri si completlri prin Legea 98/2009, cu modificdrile ulterioare , registrul agricol se
elaboreazi pentru o perioadi de 5 ani, datele completAndu-se potrivit formularelor aprobate prin hotarAre
a Guvemului.
In urmdtoarea perioadd activitatea din cadrul compartimentului Registrul Agricol, este canalizat[
gi comprimate asupra transcrierii informaliilor din registrele agricole din anii anteriori pe suport hArtie gi
in format electronic, normele pentru completarea Registrelor Agricole pentru anii 2020-2024 at fost
publicate in Monirorul Oficial nr. 3071 13 aprllie 2020.
Pentru anul 2020, mdsurile pentru eficientizarea activitatii sunt detaliate in Programul de masuri.
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