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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAE$TI

HOTARARE
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru
trimestrul 12021 qi stabilirea mdsurilor pentru eficientizarea acestei activitdli

Avdnd in vedere:

- referatul de aprobare nr.

3577112.04.2021 prezentat de primarul comunei Gherdegti,
domnul Beregoae Pavel, din care rezulti necesitatea qi oportunitatea analizei stadiului de

inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I 2021 qi stabilirea masurilor
pentru eficientizarea acestei activiEli in scoplul respectdrii legisla{iei in materie
$i a
imbundtilirii activit[Iii ;
- raportul de specialitate nr.3576/12.04.2021 intocmit de compartimentul de specialitate
al primarului comunei Gherregti, prin care se prezintr stadiul de inscriere a datelor in
registrul agricol;
- avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Gherdeqti;
lindnd cont de faptul c[ a fost indeplintid procedura prevezuta de art. 7 din Legea
nr. 5212003 privind transparenta decizionalI in administra{ia publicr, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
In temeiul dispoziliilor:
- art. l, alin. l,alin.2, lit.a,art.3-4gi art. 6 din O.C nr.2812008 privind registrul
agricol, cu modificdrile $i complet5rile ulterioare;
-H.G. nr. 98512019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;
- art. 6, alin. 7, art. 7 , alin. 4 din anexa la ordinul comun al Ministerului Agriculturii qi
Dezvoltarii Rurale nr. 25123.01.2020, Ministerului Lucririlor publice, Dizvoltlrii qi
Administraliei nr. 1382/01.04.2020, Ministerului Afacerilor Inteme nr. 37 /06.03,2020,
Ministerului Finanlelor Publice nr. 1642126,02.2020 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 2024;
ln temeiul art. 129, alin. l, art. 139, alin. I 9i art. 196, alin. l, lit. a din OUG nr.
57l2019 privind Codul Administrativ, cu modific6rile qi completdrile ulterioare;
Consiliul Local al comunei Gher6egti, judetul Neam! adoptd prezenta

HOTAnAng:
Art. l. Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru
I 2021 in conformitate cu datele din Raportul de spicialitate al

trimestrul

compartimentului fond funciar, cadastru, registru agricol, programe activitate juridic6,
stare civila, conform anexei nr.l care face parte integrantd din prezenta hoterare.
Art.2. (l) Se aprobd Programul de misuri pentru eficientizarea datelor ?nscrise in
Registrul agricol, conform anexei nr.2 care face parte integrantd din prezenta hotlrare.

Art.3. cu ducerea la indeplinire a prezentei hot6r6ri se ins[rcineazd primarul
comunei Gherregti prin compartimentul fond funciar, cadastru, registrul agricol,
programe activitate juridicd, arhivd, funclionarii cu atribu{ii in completarea Regiitrului
agricol.

A(.4. Anexele I -2 fac parte inregranE din prezenta hotdrdre.
Art.s. Prezenta hotlrdre se aduce la cuno$tinla publici, respectiv se comunici

Primarului comunei Gherregti, celor nominalizali cu duCerea la indeplinire gi Instituliei
Prefectului judelului Neamt.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER,

PU$cA$u
Nr.28
Din l9 aprilie 202

I

Contrasemneazi
Secretar general,
Marcela PALANCEANU

Adoptatr in iedinF
funcfie

din l9aprilie202l cuunnumrrde

14

yoturi "pentru,'din totalul de l5 consilieri in

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA GHERAESTI

Nl.\jtht74,!L&tt
RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE INSCRIERE A
DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL PE TRIMESTRUL I2O2I

REGISTRUL AGRICOL funclioneazi in cadrul compartimentului FOND FUNCIAR,
CADASTRU, REGISTRUL AGRICOL, ACTIVITATE JURIDICA, STARE CIVILA, ARHIVA.
I. Activitatea privind completarea Registrului Agricol in trimestrul I 2021, a fost asigurata de 2
functionari publici.
-inspector superior- Lungu Petronela
-inspector asistent- Serediuc Angela.

II. CADRUL LEGAL
Activitatea privind Registrul Agricol estg reglementatd prin prevederile urmitoarelor acte
normative:
- Ordonanta nr.28i2008 privind registrul agricol, cu modificdrile qi completarile ulterioare;
- Hotdrdrea de Guvern 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 nr.2511.38213711.642114.297174612012020, publicate in Monitorul Oficial,
Panea l. nr. 307 bis;
- Legea Apiculturii nr. 383/2013 cu modificarile gi actualizlrile ulterioare;
- Ordonanta Guvemului nr.3312002 privind reglementarea eliber[rii certificatelor $i
adeverin{elor de cdtre autoritd{ile centrale $i locale, modificatl qi completatd;
- Legea nr.l45l1.02.2014 privind stabilirea unor mdsuri de reglementare a pielei produselor din
sectorul agricol;
-Legea arhivelor Nationale nr. 1611996, modificatl qi republicati.
III.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI
Avand in vedere prevederile Hotirdrii de Guvem nr. 98512020 9i a Hotirdrii Consiliului Local nr.
33 din 29 aprilie 2020 avem obligajia de a organiza intocmirea qi linerea la zi a registrului agricol, atAt in
format de hdrtie cAt gi in format electronic.
In baza Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024,
aprobate prin Ordinul comun nr. 2511.382/37 /1642114.29717 46/2012020, la art. 7, alin.(4), se prevede c6:
,,Trimestrial in Sedinla consiliului local, prin grija primarului, se foce analizo stadiului de
inscriere a datelor in registrul agricol;i, prin holdrdre,;g;;tabilesc mdsuri pentru eficientizarea ocestei
aclivitdli, inclusiv pentru solulionarea situaliilor particulare identificate la ni.velul locolitalii pe linia
completarii registrului agricol;i care nu sunt reglementate pfin prezentele norme"

I

Registrul agricol constituie:
-documentul oficial de evidenle primar5 unitari, in care se inscriu date cu privire la gospodiriile
populaliei qi la societetile/asocialiile agricole, precum qi la orice alte persoane fizice giisau entitili
juridice care au teren in proprietate/folosinli qi/sau animale.
-sursd de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici in domeniile: fiscal, agrar, protecJie
sociald, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, gcolar, servicii publice de interes local gi altele asemenea.
-sursd administrativ[ de date pentru sistemul informalional statistic, respectiv: statistica oficiale,
pregdtirea, organizarea qi producerea de statistici pentru recensimAntul clidirilor qi ale populaliei, ale
unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observdri statistice prin sondaj, pentru actualizarea
Registrului Statistic al Exploataliilor Agricole gi altele asemenea.

Principalele activit5{i desfaEurate de angajalii din cadrul registrului agricol constau in:

l.

Jinerea la zi a tuturor poziliilor din registrul agricol, operaliune ce presupune inscrierea , completarea
gi centalizarea datelor dar si efectuarea operaliunilor de modificare a datelor qi informa!iilor, cu acordul
scris al secretarului, in acest sens fiecare pozitie din registrul agricol are un numar de 6 file, respectiv l2
pagini, con{indnd un numar de l6 capitole gi 24 subcapitole, care trebuie completate pentru gospoddrii,
exploatalii agricole individuale, persoane fizice autorizate, intreprindere individuali, intreprindere
familiala.
2. Fumizarea de date citre Direclia Jude{eand de Statisticd, Directia Agricold ;i agen}ia de Plali qi
Interven{ii pentru agriculturl sau altor institulii daca este cazul.
3. Intocmirea qi eliberarea de atestate de produqdtor qi carnete de comercializare a produselor agricole.
4. Eliberarea de adeverinle cu privire la datele inscrise in registrul agricol.
5. Efectuarea de activitili in afara biroului (munca de teren) ceea ce conste in verificarea gospodiriilor
populaliei sau a societ[{ilor comerciale de}initoare de terenuri agricole sau crescltoare de albine.
6. Colaborarea cu celelalte servicii ale primdriei in rezolvarea numeroaselor probleme curente gi
colaborarea cu diferite institulii-Direclia de Statisticd, Oficiul de cadastru, Direclia agricold, Agenlia de
pl51i si lntervenlii pentru agriculturS, Prefecturi. Serviciul finanle Publice locale, Serviciul public de
evidenta Persoanei in limita competenlelor.
7. Predarea anuall a documentelor create de Compaftimentul Agricol la arhivd. aceasta activitate
presupune arhivarea dosarelor create in conformitate cu legea nr. 1611996, a Arhivelor nationale.
Secretarul general al comunei Gher[egti coordoneazi, verificl qi rispunde de modul de
completare qi linere la zi a registrului agricol. Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se
face numai cu acordul scris al secretarului general al comunei Gherie;ti.
Ori de cAte ori intervin modificdri in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria
de folosinld a acestora, la cl[diri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri delinute'in
proprietate ori in folosinld, dupd caz, de naturd sa conducd la modificarea oriciror impozite qi taxe locale
funclionarii publici cu atributii privind completarea, linerea la zi ;i centralizarea datelor din registrele
agricole, au obligalia de a comunica aceste modific[ri funclionarilor publici din compartimentele de
resort din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 3 zile lucritoare de la data modificdrii. .
In trimestrul I 2021 activitatea functionarilor din cadrul compartimentului a fost axatE pe
completarea registrelor in conditiile impuse de prevederile legii in vigoare, culegerea datelor necesare
tinerii la zi qi centralizdrii datelor din registrul agricol qi solulionarea tuturor, cererilor gi inscrisurilor
inregistrate in cadrul compartimentul ui.

Au fost in gestiune la sfarsitul trimestrului 12021 un numar de 3499 pozitii, din care

:

cHERAE$Tr - 2il8:
TEICANT- 384;
GHERAE$Trr NOI-307;
SOCIETATI CU ACTIVITATE AGRICOLA.I4;
STRATNA$r- 626 .
In trimestrul I 2021 au fost inchise un numar de l4 pozitiisi au fost deschise un numar de I 0

pozilii.
S-au eliberat si vizat un numir de 6 atestate de producdtor qi 6 camete de comercializare a
produselor agricole, aceastl activitate presupunAnd intocmirea uneri documentaJii specifice gi deplasarea
in teren pentru verificarea existenlei in gospoddrii a produselor destinate comercializnrii in piele.
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 urmeaza:
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 car6 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
declaraliei date de reprezentantul legal al unitelii 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 proprietate ori in
folosinta de natura sa conduca la modificarea taxelor si impozitelor au fost comunicate serviciului

-

contabilitate.
S-a acordat atentie^maximi asupra corectitudinii si sinceritl1ii datelor inscrise in rapoartele
intocmite conform precizarilor metodologice de intocmire, datele centralizate pe comuna fiind trimise
instituliilor abilitate.
Avand in vedere prevederile Legil nr.l717 martie 2014 privind unele mlsuri de reglementare a
vdnzirii terenurilor agricole situate in extravilan s-au intocmit 3 dosare cuprinzdnd cererea pentru afigarea
ofertei de vanzare,lista premptorilor, documente de proprietate a terenului, extras carte funciari pentru a
fi inaintate la Direclia judeleana pentru agriculturi gi Agentiei Domeniilor Statului .
O alte activitate importantl a fost verificarea qi inregistrarea contractelor de arendl incheiate in
formd scris[ in trei exemplare inaintate de arendaq dupa ce au fost indeplinite condiliile de legalitate Si
r izate de secrelarul general al comunei.
Au fost inaintate Directiei agricole ajudetului :
-Situatia parcului de tractoare si magini agricole agricole,
-Situatia stati$ic5 a terenurilor la 3l decembrie 2020.
A fost inaintat[ catre Direciia Judeleana de Statistice:
- Situatia privind numdrul poziliilor inscrise in registrul agricol, utilaje, instalalii pentru
agriculturi, mijloace de transport gi costructii agricole existente existente in gospodlriile
populaliei/exploataliilor agricole individuale $i unitetile cu personalitate juridici la inceputul anului
2021 pe raza localitiilii (R.AGR).
A fost inaintate cdtre Directia SanitarE Veterinari gi pentru siguranla alimentelor NEMJ,
Serviciul Control Oficial Siguranla Alimentelor:
-Situalia privind producdtorii primari persoane fizice cdt qijuridice cu Atestat de Produc[tor gi
Carnet de Comercializare emise in anul 2020 respectiv 2T7l care valorificl produse primare de origine
nonanimal6.
O alta activitate de importanta deosebita , este si colaborarea cu APIA pentru care am eliberat un
numar insemnat de adeverinte cu suprafetele de teren trecute in R.A.s-au eliberat copii dupa registrele
agricole in vederea acordarii subventiilor pe terenuri si animale qi s-au trimis prin adresa de E-mail citre

Centrul localiCentrul judelean care gestioneaza cererile fermierilor din UAT-ul GHERAE$TI pentru toli
beneficiarii Au fost realizate activitati de verificare a sectorizirii teritoriului comunei Gheraesti pentru
Recensamantul General Agricol 2021 prin verificarea listelor exploatatiilor agricole:
-Verificarea listelor initiale Ll,L2,L3 giL4
-Verificarea listelor exploatatiilor agricole care au aplicat pentru subventii la APIA gi confruntarea
cu listele exploatatiilor agricole intocmite pe baza Registrului agricol
-Verificaiea listei LN
-Verificarea centralizatoarelor Cl gi inaintarea la Secretariatul Tehnic JudeJean
-Verificarea centralizatoarelor C2 de cdtre Secretariatul Tehnic Judelean gi inaintarea la
Secretariatul Tehnic Central
Au fost deasemenea indeplinite activitati de Implementare a Proiectului de
lmpo(anta Nationala "Dezvoltari ale SNT zona de Nord-Est a Romaniei in scopul
imbunatatirii aprovizionarii cu gaze naturale a zonei precum si a asigurarii capacitatilor
de transport spre Republica Moldova" conform Legii nr. I 85/20. I 0.2016 privind unele
masuri pentru implementarea proiectelor de importanta nationala in domeniul gazelor
naturale:
-identificarea suprafetelor de teren, a proprietarilor, detinatorilor si utilizatorilor,
afectate de lucrari,
-eliberarea de adeverinte pentru proprietari/detinatori/utilizatori de terenuri
agricole
-verificarea neconcordantelor intre Titluri de Proprietate, Tabele Parcelare si
Sentinte Civile, Contracte Vanzare-Cumparare si alte Acte doveditoare de proprietate.
-orice alte date utile scopului enuntat.
Aceste activitati au fost facute in scopul despagubirii
proprietarilor/detinatorilor/utilizatorilor suprafetelor afectate de lucrarile de la Trans Caz

SA.
In conformitate cu dispozitiile Ordonanlei de Guvern nr.28i2008 privind registrul agricol,
aprobatd cu modificdri si completdri prin Legea 9812009, cu modificlrile ulterioare, registrul agricol se
elaboreazf, pentru o perioad[ de 5 ani, datele completdndu-se potrivit formularelor aprobate prin hotardre
a Guvernului.

In urmatoarea perioade activitatea din cadrul compartimentului Registrul Agricol, este canalizatd
qi comprimatd asupra transcrierii informa{iilor din registrele agricole din anii anteriori pe suport hartie Si
in format electronic, normele pentru completarea Registrelor Agricole pentru anii 2020-2024 au fost
publicate in Monitorul Oficial nr. 3071 13 aprilie 2020.
Pentru anul 2021, mlsurile pentru eficientizarea activitdtii sunt detaliate in Programul de masuri.

INTOCMIT. ALUNGU P,

Petronela

Angela SEREDIUC
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-

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI GHERAESTI
COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

,.liiiLiu/9)1.,,0,,

PROGRAM DE MASURI
pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in
Registrul Agricol

Nr.
crt.
t.

,,

3.

Denumirea activitatii
Se va electua afisajul.si instiintarea populatiei cu
privire la procedura si termenele de inregistrare in
registrele agricole si verificarea in teren a
corectitudinii inscrierii datelor pe baza declaratiei
date de catre capii gospodariilor si de catre
reprezentatii legali a persoanelor iuridice.
Intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol se
organizeaza conform dispozitiilor prevazute Ia art.
6, alin. ldin O.G.R. NR. 28/2008 privind registrul
agricol, atat pe suport de hanie cat si in format
electronic.
Registrul Agricol, atat cel pe suport de hartie, cat si
cel in format electronic, se deschide pe o perioada
de 5 ani, realizandu-se in mod obligatoriu
corespondenta atat in pozitia din registrul agricol
pentru perioada anterioara, cat si cu numarul din
rolul nominal unic ce il priveste pe contribuabilul

Termen de Persoane
indeplinire responsabile
permanent

Lungu Petronela
Serediuc Angela

permanent

Lungu Petronela
Serediuc Angela

permenent

Lungu Petronela
Serediuc Angela

permanent

Lungu Petronela
Sered iuc Angela

respectiv.

4

Registrul Agricol in lormat electronic se tine in
paralel cu registrul agricol pe suport de hartie
Toate datele din registrul agricol, atat pe suport de
hartie,cat si in format electronic. au caracter de
interes public si trebuie sa fie corecte din punctul
de vedere al proprietatii, termenilor utilizati,sub
aspect gramatical, ortografic, ortoepic si dupa caz,
sub aspectul punctuatiei,conform normelor
academice in vigoare, potrivit prevederilor Legii nr.

I

500/2004 privind folosirea limbii romane in locuri,
relatii si institutii publice.
Registrul agricol pe suport de hartie are caracterul
unui document oficial care constitue o sursa
importanta de informatii:
-pentru elaborarea pe plan local a unor politici in
domeniile: fiscal, agrar, protectie sociala, cadastru,
edil itar-urbanistic, sanitar, scolar, servicii publice
de interes local.
-pentru satisfacerea unor solicitari ale catatenilor,
-este sursa administrativa de date pentrul sistemul
informational ststistic, respectiv: statistica ofi ciala,
pregatire si organizarea recensamintelor agricole,
ale cladirilor si ale populatiei, ale unor anchetepilot, organizarea unui sitem de observari statistice
prin sondaj, pentru actualizarea Registrului Statistic

permanent

Lungu Petronela
Serediuc Angela

al Exploatatiilor Agricole, etc.,
-asigura baza de date pentru realizarea cu ajutorul
sistemelor electronice de calcul a verificarilor
incrucisate intre datele din registrul agricol si datele
inscrise in registrele specifice tinute de alte
instritutii.
-constituie baza de date pentru emiterea
documentelor doveditoare privind uti lizarea
suprafetelor de teren si evidenta efectivelor de
animale, respectiv a familiilor de albine, in vederea
solicitarii de plati in cadrul schemelor si masurilor
de sprijin pentru fermieri.

6.

1

8.

9.

Registrul agricol in format electronic fumizeaza la
termenele stabilite sau la cerere. date ce pot
caracteriza un rand de formular, o structura
administrativ-teritoriala, pentru unul sau mai multi
ani, pastrand codurile de rand si denumirile din
cadrul formularelor registrului agricol pe suport de
hartie.
Tehnica de completare a registrului agricol se face
conform Normelor Tehnice de Completare a
Re gi strul u i A sricol pentru perioada 2020-2024

permanent

permanent

Lungu Petronela
Serediuc Angela

Comun icarea catre biroul fi nanciar-contabilimpozite si taxe,in termen de 3 zile lucratoare, a

permanent

Lungu Petronela
Serediuc Angela

semestrial

Secretarul

modifi carilor intervenite in registrul agricol,
referitoare la terenuri, categoria de folosinta a
acestora, la cladiri, la mijloacele de transport sau
orice alte bunuri detinute in proprietate sau in
folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la
modificarea oricaror impozite si taxe locale
prevazute de Codul F iscal.
Secretarul general al comunei verifica, prin sondaj,

Lungu Petronela
Angela

Sered iuc

10.

11.

concordanta dintre cele doua forme de registre iar
in functie de rezultatul controlului, impune masuri,
care vor fi duse la indeplinire, in conditiile leeii.
O zi pe saptamana, prin rotatie, functionarii cu
atributii in completarea registrului agricol vor
efectua verificari in teren privind declaratiile
inregistrate
Orice modificare in registrul agricol se va face
numai cu acordul scris al secretarului comunei.

PRIMAR
Pavel BEREgOAE

Comunei
Gheraesti
permanent

Lungu Petronela
Serediuc Angela

permanent

Secretarul
Comunei

SECRETAR GENERAL
Marcela PALANCEANU

