
HOTARARE
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul lll 2022

Ei stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activiUli

Consiliul Local al comunei Gher[e;ti, judetrul Neaml;
Avdnd in vedere:

- referatul de aprobare nr. 12102120.10.2022 prezentat de Primarul comunei Gherieqti, domnul

Bereqoae Pavei, din care rezult[ necesitatea $i oportunitatea analizei stadiului de inscriere a

datelor in registrul agricol pentru trimestrul lll 2022 qi stabilirea mlsurilor pentru eficientizarea

acestei activiieli in scoplul respectarii legislaliei in materie Ei a imbunitalirii activitdlii;
- raportul de specialitate nr. 12103120.10.2022 intocmit de compartimentul de specialitate al

primarului comunei Gherdeqti, prin care se prezinta stadiul de inscriere a datelor in registrul

agricol;
- avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comurlei Gherleqti;

Jindnd cont de faptul c6 a fost indeplintil procedura prev[zuta de arl.7 din Legea nr.

5212003 privind transparenta decizionald in administralia publici, cu modificdrile 9i completlrile

ulterioare;
in temeiul dispoziliilor:

- arr. I , alin. l, alin. 2,lit. a, art. 3 - 4 5i art. 6 din o.G nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu

modificdrile ;i completarile ullerioare:
-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

DezvofErii Rurale nr. 25123.01.2020, Ministerului Lucririlor Publice, Dezvoltarii 9i

Administraliei nr. l382l}l.O4.2O2O, Ministerului Afacerilor lnteme nr' 37106.03.2020,

Ministerului Finanfelor Publice nr. 1642126.02.2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 - 2024;

in temeiul art. l2g, alin. l, irt. 139, alin. 1 qi art. 196, alin. l, lit a din OUG nr' 5712019

privind Codul Administrativ, cu modificArile $i completarile ulterioare;

Consiliul Local al comunei Gheriegti, judelul Neaml adop6 prezenta

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAE$TI

HOTANARg:

Art. L Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul III

2022 in confbrmitate cu datele din Raportul de specialitate al compartimentului fond funciar,

cadastru, registru agricol, programe activitate juridicd. stare civila, conform anexei nr.l care face

parte integranti din prezenta hoterare.



Art.2. Se aprobA Programul de mdsuri pentru eficientizarea datelor inscrise in Registrul

agricol, conform anexei nr.2 care face parte integrantd din prezenta hotArare'

Art.3. Cu ducerea la indepliniie a prezentei hotdriri se ins[rcineazi Primarul comunei

Gherdeqti prin Compartimentul iond funCiar, cadastru, registrul agricol, programe activitate

juridica, u.i,ira, frn"iionurii cu atribu{iiin completarea Registrului agricol'
Ad.4. Anexele 1 -2 fac parte integrante din prezenta holarare'

Art.5. Prezenta hotirAre ie aduce ia cunostinta public6, respectiv se comunica Primarului

comunei Gheriegti, celor nominalizali cu ducerea la indeplinire $i Instituliei Prefectului jude{ului

Neamt.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER,

GAOANU CRISTIAN

Nr.90
Di.r 27 octombtie 2022

Adoptati in SedinF din 27 octombrie 2022

Contrasemneazd
Secretar general,

MaTcela PALANCEANU

,4
cu un numar de l5 voturi -pentru" din totalul de tlontitie'i in n''nc1ie
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ROMANIA
JIJDETUL NEAMT

a.C.t.nr.00k ,(wCOMUNA G
Np. /,J103 iWYb {p"tt,

RApoRT DE SPECIALITATE PRTVIND ANALIZA STADIULUI DE inscnrnnr e
DATELORIN REGISTRUL AGRICOL PE TRIMESTRUL III2O22

REGISTRUL AGRICOL func!ioneazd in cadrul compartimentului FOND FUNCIAR,

cADASTRU, REGISTRUL AGRICoL, ACTIVITATE lunlotcA, sreRp clvtt-A, ARHlvA, in

subordinea direct[ a Secretarului general Marcela Plllnceanu, care coordoneazd, verific[ qi raspunde de

modul de completare gi Jinerea la zi a registrului agricol.

I. Activitatea privind completarea Registrului Agricol in trimestrul 1112022, a fost asigurata de

2 functionari publici.
-inspector superior- Lungu Petronela
-inspector principal- Serediuc Angela.

II. CADRUL LEGAL
Activitatea privind Registrul Agricol este reglementati prin prevederile urmAtoarelor acte

normative:
- Ordonanta nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificdrile;i completarile ulterioare;

- Hotirdrea de Guvern nr. 98512019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024, precum

si a Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada2020-2024,

aprobate prin Ordinul comun nr. 2511.38213711.642114.29717 4612012020, publicate in Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 307 bis;

- Legea Apiculturii nr. 383/201 3 cu modificarile qi actualizdrile ulterioare;
- Ordonanla Guvernului nr.3312002 privind reglementarea eliberirii certificatelor $i

adeverinlelor de cAtre autoritetile centrale qi locale, modificata $i compleata;
- Legea nr.l45i 1.02.2014 privind stabilirea unor mf,suri de reglementare a pielei produselor din

sectorul agricol;
-Legea 17l 07.03.2014 privind unele m[suri de reglementare a vdnzdrii terenurilor situate in

extravilan;
-Legea arhivelor Nationale nr. 1611996, modificatd 9i republicatd.

III.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI

Avand in vedere prevederile Hotirdrii de Guvem nr.98512020 9i a HotdrArii Consiliului Local

nr. 33 din 29 aprilie 2020 avem obligatia de a organiza intocmirea qi jinerea la zi a registrului agricol,
atat in format de hartie cat qi in format electronic.

in baza Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024,
aprobate prin Ordinul comun nr. 2511.38213711642114.29717 4612012020,|a art.7, alin.(4), se prevede cd:

,,Trimestrial in Sedinla consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de

inscriere a datelor tn registrul agricol ;i, prin hotdriire, se stabilesc mdsuri pentru eficientizarea acestei

actiyitdli, inclusiv pentru solulionarea situaliilor particulare identificate la nivelul localitayii pe linia
completarii registrului agricol Ei care nu sunt reglemenlate prin prezentele norme"



Registrul agricol constituie:

-documentul oficial de evidenJd primard unitar6, in care se inscriu date cu privire la gospodiriile
populaliei fi la socie6lile/asocialiile,agricole, precum ;i la orice alte persoane fizice qi/sau e"ntiiali
juridice care au teren in proprietate/folosinl5 $i/sau animale.

. -sursi de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici in domeniile: fiscal, agrar, proteclie
sociali, cadastru, edilitar-urbanisric, sanitar, gcolar, servicii iublice de interes local gi ulteL u.em"nea.

-sursd administrativi de date pentru sistemul informalional statistic, respectiv: statistica oficiald,
pregAtirea, organizarea 9i producerea de statistici pentru recensimdntul cladirilor gi ale populaliei, ale
unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observiri statistice prin sondaj, pentru u.iuuliru..u
Registrului Statistic al Exploatatiilor Agricole qi altele asemenea.

Principalele activiti(i desfaEurate de angaja(ii din cadrul registrului agricol constau in:

. linerea 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
informaliilor, cu acordul secretarului general, in u""si."r. fiecare pozitie din registrul ag.icol a.e un
numar de 6 file, respectiv l2 pagini, contin6nd un numar de l6 capitole qi 24 sub-capitolel care trebuie
comp.letale pentru gospoddrii, exploatalii agricole individuale, persoane fizice autoiizate, intreprindere
individuald, intreprindere famil iala.

Ori de cAte ori intervin modificdri in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria
de folosinli a acestora, la clddiri, la mijloacele de truniport sau Iu orice alte bunuri derinute in
proprietate.ori in.folosinti, dupd caz, de natura sa conduci la modificarea oric6ror impozite 9i taxe locale
funclionarii publici cu atribu{ii privind completarea, }inerea la zi qi centralizarea dateior din registrele
agricole, au obligatia de a comunica aceste modificiri funclionariior publici din compartimentele de
resort din aparatul de specialitate al primarului, in termen de3 zile luirltoare de Ia d'ata modific6rii. .

In trimestrul lll2022 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 ;i centralizdrii datelor din registrul agricol qi solulionarea tuturor, ceierilor qi inscrisurilor
inregistrate in cadrul compartimentului.

Registrul agricol in format electronic se line in paralel cu registrul agricol pe suport hartie $i
anual se fac verific[ri privind concordanla dintre cele doui forme.

Au fost in gestiune la sfarsitul trimestrului lll2022 un numar de 3573
GHERAE$TT - 2t44;
TEJCANI- 390;
GHERAE$TTT Nol-317;

pozitii, din care :

SOCIETATI -38:
STRATNA$r- 684 .

Detinem la nivel de comuna un numar de 99 registre agricole, din care :

- 82 registre tip I pentru persoane cu domiciliul fiscal in comund;
- l5 registre tip 2 pentru persoane cu domiciliul fiscal in altd localitate;
- I registru tip 3 pentru persoane juridice cu sediul in comunl;
- I registru tip 4 pentru persoane juridice cu sediul in alta localitate.
In perioada 01.07.2022 - 31.09.2022:
- s-au inregistrat un numar de l6 contracte de arendd.

av6nd in-vedere prevederile Legii nr.l7 din 7 martie 2014 privind unele masuri de
reglementare a vdnzdrii-cumptrririi terenurilor agricole situate in extravilan s-au intocmit l0 dosare
pentru vanzarea terenurilor in extravilan cuprinzdnd cererea pentru afigarea ofertei de vdnzare a
terenului, oferta de vinzare, lista preemptorilor, documentele de proprietate ale terenului,inscrise in



cartea funciara, acestea fiind trimise prin corespondenfd la Directia judefeand pentru agricultur[ Neamt,respectandu-se termenele pentru intocmirea proceseloi verbale siabirite prin lege ;- s-au vizat un numir de 4 atestate de producitor qi 4 camete de coilerciarizare aproduselor agricole, aceasti activitate presupunAnd intocmirea unei documentalii specifice gi deplasareain teren pentru verificarea existerlei in gospodirii a produselor destinate comeiciaiizariiin piele;- au fost eliberate in trimestrul IIi un numir de 5 l0 adeverinte a. ttr* ,"t"ri"ii necesare la:- dosarele de ajutor social qi alocatia de sustinere a familiei;
-reinnoirea contractelor de fumizare a energiei electice;
-dosarele pentru racord apI gi canal cdt gi fentru.u"o.j gur r"t*;
-emiterea c[4ilor de identitate expirate cat'gi pentru vizeie flotant;
-Biroul notarului public sau Judeidtorie pentru diferite tranzactii sau partaje succesorale;
-Autoritdli straine;
-C.A.S. Neamt;
-dosare pentru burse elevi gi studenli;
-intocmirea documentatiei cadastrale.

. 
Datele in registrul agricolau fost inscrise pe baza declaratiei scrise sau verbale a capuluigospodariei 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 care au obligatia sa efectueze declaratiile

pentru inscrierea datelor in registrul agricol.

. 
Pentru unitatile cu personalitate j uridica, datele in registrul agricol au fost inscrise pe bazadeclaraliei date de reprezentantur legar ar unitelii iespective in'solite de-documente.
ori de cate ori au interverit modificari in rigistrul agricol referitoare la terenuri, la categoria defolosinta a acestora, cladiri, la mijloacele de transport-sau la o'rice alte bunuri detinute in'p.op.i"tut" ori lnfolosinta de natura sa conduca la modificarea taxelor si impozitelor au fost comuni"ut. ,J*iiiului

contabilitate.

- S-a acordat atenlie maximi asupra corectitudinii si sinceritelii datelor inscrise in rapoartele
intocmite conform precizarilor metodologice de intocmire, datele ceniralizate pe 

"o111unu 
fiirid,.i'nir"

instituliilor abilitate.
Furnizarea de date crtre Direc{ia j udeteani de Statistica, Direclia pentru agriculturi qi Agen}ia dePlAti gi Interventii pentru agriculturd sau alior institulii dacd a fost cazul.

Suprafala totald a comunei este de 2906 ha :

o arabil 1825 ha;
o plqune 544 ha;
o livezi l0 ha;
o vii 3 ha;
o pdduri qi alte terenuri cu vegetatie forestierd 95 ha;o terenuri cu ape gi ape cu stuf 106 ha;
o cdi de comunicalii 9i c6i ferate 7l ha;
r terenuri ocupate cu construcfii qi cu4i 160 ha;
o terenuri degradate gi neproductive 92 ha

Pentru anul 2022, mdsurile pentru eficientizarea activitetii sunt detaliate in programul de
masuri

iNrocttrr.
Petronela LUNGU

Angela SEREDIUC



ROMANIA Anexa nr. la. v .
JUDETUL NEAMr H.c.L. NR.% i {fuZoZzPRIMARIA COMUNEI GHERAESTI
COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

PROGRAM DE MASURI
pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in

Registrul Agricol

Nr.
crt.

Denumirea activitatii Termen de
indeplinire

Persoane
responsabile

1. Se va efectua 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 gospodariikir si de catre
reprezentatii legali a persoanelor juridice.

permanent Lungu Petronela
Serediuc Angela

) Intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol se
organizeaza conform dispozitiilor prevazute la art.
6, alin.ldin O.G.R. NR. 28/2008 privind regisrrul
agricol, atat pe suport de hartie cat si in format
electronic.

permanent Lungu Petronela
Serediuc Angela

3. 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
respectiv.
Registrul Agricol in format electronic se tine in
paralel cu registrul agricol pe suport de hartie

permenent Lungu Petronela
Serediuc Angela

1 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.
500/2004 privind folosirea limbii romane in locuri,

permanent Lungu Petronela
Serediuc Angela



relatii si institutii publice,
Registrul agricol pe rupo.t ae Irurtie a.e.arrcte,ul
unui document oficial care constitue o sursa
importanta de informatii:
-pentru elab-orarea pe plan local a unor polirici in
domeniile: fiscal. agrar. protectie sociaL. cada:tru,
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,
p.regatire si organizarea recensamintelor agricole,
ale cladirilor si ale populariei, ale unor anciete_
pilol. organizarea unui sitem de obserlari statistice
prh sondaj, pentru actualizarea Registrului Statistic
al Exploatatiilor Agricole, etc..
-asigura baza de date pentru realizarea cu ajutorul
sistemelor electronice de calcul a verificariior
incrucisare intre datele din registrul agricol si datele
lnscnse tn registrele specifice tinute de alte
instritutii
-constituie baza de date pentru emiterea
documentelor doveditoare privind uril izarea
suprafetelor de teren si evidenta efectivelor de
animale, respectiv a familiilor de albine. in vederea
solicitarii de plati in cadrul schemelor si masurilor
de sprij in pentru fermieri.

permanent Lungu Petronela
Serediuc Angela

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 supoft de
hartie-

Registrul agricol in format electronic fr.ir.".. l. permanent Lungu Petronela
Serediuc Angela

Lungu Petronela
Serediuc Angela

Tehnica de completare u ,egirtrrf ui-firi"of ." fu""
conform Normelor Tehnice de Compietare a

impozite si taxe,in termen de 3 zile lucratoare. a
modificarilor intervenite in registrul agricol.
referitoare la terenuri, categoria de lolisinta 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 Iocale

Comunicarea catre biroul frnarrciaicontabil- permanent Lungu Petronela
Serediuc Angela

Secretarul general al co,r,unei ve.ifica, prin sondui
concordanta dintre cele doua forme de iegistre iai



in functie de rezultatul controlului. impune masuri,
care vor fi duse la indeplinire, in conditiile legii.

Gheraesti

10. O zi pe saptamana, prin rotatie, functionarii cu
atributii in completarea registrului agricol vor
efectua verificari in teren privind declaratiile
inregistrate

permanent Lungu Petronela
Serediuc Angela

11. Orice modificare in registrul agricol se va face
numai cu acordul scris al secretarului comunei.

permanent Secretarul
Comunei

PRIMAR
I BERESOAE

SECRETAR GENERAL
Marcela PAI-A&enNuw

)


