
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMI,N'EI GHERAE$TI

HOTARARE
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul III 2020

qi stabilirea misurilor pentru eficie;tizar"u u""rt"i activiEli

Av6nd in vedere:
-. referatul de aprobare nr.9735/19.r.2020 prezentat de primarur comunei Gher6egti,
domnul Beregoae Pavel, din care rczurtl n"."iitut.u gi oportunitatea anarizei stadiurui de
inscriere 

-a 
datelor in registrur agricor pentru trimesirur U 2o2o gi stabilirea masuriror

pentru eficientizarea acestei activiuti in scoplul respectirii legisialiei in ,nut"ri" gi u
imbunltdliri i activiUtii;
-.raportul de specialitate nr.9736119.11.2020 intocmit de compartimentul de specialitate
al primarului comunei Gheriegti, prin care se prezintr stadiui de inscriere a datelor in
registru I agricol;
- avizul comisiilor de speciaritate a consiliului Local ar comunei Ghertregti;

-^ Jir6nd cont de faptul c6 a fost indeprintiI procedura previzuti de art. 7 din Legea
nr.52./2003 privind transparenta decizionrlr in administra{ia publicd, cu ,oaii,"a.it.'!i
complet[rile ulterioare;

In temeiul dispoziliilor:
- art. l, alin. l, alin. 2, lit. a, art. 3 - 4 qi art. 6 din o.G 28/200g privind registrur agricol,
cu modificirile gi completbrile ulterioare;
-H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;
- an. 6, alin. 7, art.7, alin. 4 din anexa ra ordinur comun ar Ministerurui Agricurturii gi
Dezvof tarii Rurale nr. 2sr23.0r.2020. Ministerului Lucririlor pubrice, Dfzvortarii iiAdministraliei nr. 1382/01 .04.2020, Ministerului Afacerilor Interne nr. 37/06.03.2026,
Ministerului Finan{elor Pubrice nr. 1642/26.02.2020 pentru aprobarea Normeror tehnice
privind modul de.completare a registrului agricol pentru peioada2020 _2024;

In temeiul art. 129, alin. l, arr. 139, alin. I 9i art. 196, alin. I, lit. a din OUC nr.
5712019 privind codul Administrativ, cu modificlrire gi completdrire ulterioare;

Consiliul Local al comunei Gherdegti, jude{ul Neaml adoptd prezenta

HOTARAnp:

Art. r. se ia act de stadiur de inscriere a dateror in Registrul agricor pentru
trimestrul lll 2020 in conformitate cu datele din Raportui de sp-ecialitate al
compartimentului fbnd funciar. cadastru, registru agricor, piograme activitate juridicd,
stare civild, conform anexei nr. I care face parte integrantd din prezenta hot[rdre.

- Ari.2. ( I ) Se aprobh Programul de mrsuri pentru efici;ntizarea datelor inscrise in
Registrul agricol, conform anexei nr.2 care face parte integrante din prezenta hoterare.



Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot[rdri se inslrcineaz[ Primarul
comunei Gheriegti prin Compartimentul fond funciar, cadastru, registrul agricol,
programe activitate juridic6, arhivd, funcfionarii cu atribu[ii in completarea Registrului
agricol.

Art.4. Anexele I - 2 fac parte integran6 din prezenta hotdrdre.
Aft.5. Prezenta hotdrdre se aduce la cuno$tinla publicd, respectiv se comunici

Primarului comunei Gherdeqti, celor nominaliza{i cu ducerea la indeplinire gi Instituliei
Pref'ectului judelului Neamt.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER,

Nr. 88

Din 27 noiembrie 2020

Adoptati in ledinla din 27 noiembrie 2020 cu un numtrr de l5 voturi "pentru" din totalul de l5 consilieri
in funclie
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMLINA GHERAESTI
NR. 9)J A t/? / to4o

RApoRT DE SpECIALTTATE pRrvIND ANALIZA srADruLUr nn ixscmnr a
DATELORIN REGISTRUL AGRICOL PE TRIMESTRUL III 2O2O

REGISTRUL AGRICOL funclioneazd in cadrul compartimentului FOND FLTNCIAR,
CADASTRU, REGISTRUL AGRICOL, ACTIVITATE JURIDICA, STARE CIVILA, ARI{IVA.

I. Activitatea privind completarea Registrului Agricol in trimestrul lll2020, a fost asigurata
de 2 fimctionari publici.

-inspector superior- Lungu Petronela
-inspector asisten! Serediuc Angela.

II. CADRUL LEGAL
Activitatea privind Registrul Agricol este reglementatl prin prevederile urmitoarelor acte

normative:
- Ordonanta nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificdrile qi completarile ulterioare;
- Hotdrdrea de Guvem nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024, prectm

si a Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024,
aprobate prin Ordinul comun nr.2511.38213711.642114.297174612012020,pu.b1icate in Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 307 bis;

- Legea Apiculturii nr. 383/2013 cu modificarile qi actualizirile ulterioare;
- Ordonanta Guvemului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberdrii certificatelor $i

adeverintelor de cAue autoritAlile centrale qi locale, modificati qi completatd ;
- Legea nr.145/1 .02.2014 privind stabilirea unor mlsuri de reglementare a pielei produselor din

sectorul agricol;
-Legea arhivelor Nationale nr.1611996, modificati gi republicat6.

III.OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI

Avand in vedere prevederile Hotirdrii de Guvern n.98512020 qi a Hotdririi Consiliului Local nr.
33 din 29 aprilie 2020 avem obligalia de a organiza intocmirea qi linerea la zi a registrului agricol,
atat in format de h6rtie cdt qi in format electronic.

In baza Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru peioada 2020-2024,
aprobale prin Ordinul comun nr.2511.38213711642114.29'71746/2012020,\a art.7, alin.(4), se prevede
cd:

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

inscriere a datelor in regislrul agricol Si, prin hotdrdre, se stabilesc mdsuri pentru eficientizarea
acestei activitdli, inclusiv pentru solu\ionareo situaliilor particulore identificate la nivelul
localitalii pe linia completarii registrului agricol Si care nu sunt reglementate prin prezentele
norme "



Registrul agricol constituie:

-documentul oficial de evidenld primard unitar6, in care se inscriu date cu privire ta gospoddriile

populaliei $i la societilile/asocialiile agricole, precum $i la orice alte persoane fizice qi/sau entitSli
juridice care au teren in proprietate/folosinl5 qi/sau animale.

-surse de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici in domeniile: fiscal, agrar, proteclie
sociald, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, Ecolar, servicii publice de interes local ;i altele
asemenea.

-sursd administrativd de date pentru sistemul informalional statistic, respectiv: statistica oficiali,
pregatirea, organizarea gi producerea de statistici pentru recensamantul cladirilor fi ale populatiei,
ale unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observdri statistice prin sondaj, pentru actualizarea

Registrului Statistic al Exploataliilor Agricole qi altele asemenea.

Principalele activiti{i desfagurate de angaja{ii din cadrul registrului agricol constau in:

1. linerea la zi a tuturor poziliilor din registrul agricol, operaliune ce presupune inscrierea ,

completarea qi centalizarea datelor dar si efectuarea operafiunilor de modificare a datelor qi

informaliilor, cu acordul scris al secretarului, in acest sens fiecare pozitie din registrul agricol are un
numar de 6 file, respectiv 12 pagini, conlinind un numar de l6 capitole gi 24 subcapitole, care

trebuie completate pentru gospoddrii, exploatalii agricole individuale, persoane fizice autorizate,
intreprindere individualh, intreprindere familiala.
2. Fumizarea de date cdtre Direclia Judeleani de Statistici, Directia Agricoli qi agenlia de Plali qi

Intervenlii pentru agriculturd sau altor institulii daca este cazul.

3. Intocmirea qi eliberarea de atestate de producitor qi carnete de comercializare a produselor

agricole.
4. Eliberarea de adeverin{e cu privire la datele inscrise in registrul agricol.
5. Efectuarea de activitali in afara biroului (munca de teren) ceea ce consti in verificarea
gospoddriilor populafiei sau a societdlilor comerciale delindtoare de terenuri agricole sau

crescetoare de albine.
6. Colaborarea cu celelalte servicii ale primiriei in rezolvarea numeroaselor probleme curente qi

colaborarea cu diferite institu.tii-Directia de Statistici, Oficiul de cadastru, Directia agricolS, Agenlia
de pldli si Intervenlii pentru agriculturi, Prefecturd, Serviciul finan1e Publice locale, Serviciul public

de evidenta Persoanei in limita competenlelor.
7. Predarea anuald a documentelor create de Compartimentul Agricol la arhivd, aceastd activitate
presupune arhivarea dosarelor create in conformitate cu legea nr. 16/1996, a Arhivelor nationale.

Secretarul general al comunei Gheriegti coordoneazi, verificd gi rdspunde de modul de

completare gi 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 Gherdeqti.

Ori de cdte ori intervin modificfi in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria

de folosinli a acestora, la cl6diri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri delinute in
proprietate ori in folosinld, dupd caz, de naturd sa conducd la modificarea oricf,ror impozite Ei taxe

Iocale funclionarii publici cu atributii privind completarea , linerea la zi gi centralizarea datelor din
registrele agricole, au obligalia de a comunica aceste modificlri funclionarilor publici din
compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 3 zile lucr5toare de

la data modificf,rii. .

In trimestrul III 2020 activitatea functionarilor din cadrul compartimentului a fost axatl pe

completarea registrelor in conditiile impuse de prevederile legii in vigoare, culegerea datelor

necesare tinerii la zi qi centralizirii datelor din registrul agricol gi solulionarea tuturor. cererilor qi

inscrisurilor inregistrate in cadrul compartimentului.



Au fost in gestiune la sfarsitul trimestrului III 2020 un numar de 3453 pozitii, din care :

GHERAE$TI - 2118;
TEICANT- 384;

GHERAE$Trr NOr-307;
SOCIETATI CU ACTIVITATE AGRICOLA-I 4;

srRArNA$r- 630 .

In trimestrul lll2020 au fost inchise un numar de 5 pozitii, au fost deschise un numar de 18

pozitii noi.
S-au eliberat si vizat un numir de I I atestate de producdtor gi 11 camete de

comercializare a produselor agricole, aceasti activitate presupun6nd intocmirea uneri documentalii
specifice qi deplasarea in teren pentru verificarea existentei in gospodirii a produselor destinate
comercializirii 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 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 juridica, datele in registrul agricol au fost inscrise pe baza

declaraliei date de reprezentantul legal al uniElii 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 atenlie maxima asupra corectitudinii si sincerititii datelor inscrise in rapoartele
intocmite conform precizarilor metodologice de intocmire, datele centralizate pe comuna fiind trimise
instituliilor abilitate.

Avand in vedere prevederile Legii nr.17l7 mNtie 2014 privind unele mdsuri de reglementare

a vanzirii terenurilor agricole situate in extravilan s-au intocmit 2 dosare cuprinzdnd cererea pentru

afiqarea ofertei de vanzare, lista premptorilor, documente de proprietate a terenului, extras carte

funciard si inaintate la Direclia judeleanA pentru agriculturl
O altd activitate importanta a fost verificarea qi inregistrarea contractelor de arendi

incheiate in formi scrisi in trei exemplare inaintate de arendaE dupa ce au fost indeplinite condiliile de

legalitate qi vizate de secretarul general al comunei.

Au fost inaintate Directiei agricole ajudetului :

-situatia privind stadiul implementarii planului local pentru prevenirea si reducerea poluarii
apelor cauzata de nitrati proveniti din surse agricole,

-Chestionarele privind exercitarea dreptului de preemtiune si contractele de arendare,
- Situatia Statistica trimestriala privind datele pentru elaborarea "Contului Economic de

Productie" din agricultura;
Au fost realizate activitati de sectorizare a teritoriului comunei Gheraesti pentru

Recensamantul General Agricol 2020 prin intocmirea listelor exploatatiilor agricole:
-lntocmirea listelor initiale Ll,L2,L3 SiL4
-Preluarea listelor exploatatiilor agricole care au aplicat pentru subventii la APIA qi

confruntarea cu listele exploataliilor agricole intocmite pe baza Registrului agricol
-lntocmirea listei LN
-lntocmirea centralizatoarelor Cl gi inaintarea la Secretariatul Tehnic Judelean.



-Intocmirea centalizatoarelor C2 de cdtre Secretariatul Tehnic Judelean qi inaintarea la
Secretariatul Tehnic Central

Au fost deasemenea indeplinite activitati de Implementare a Proiectului
de Importanta 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 ru.l85/20.10.2016
privind unele masuri pentru implementatea 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

Gaz SA.
In conformitate cu dispozitiile Ordonanlei de Guvem nr. 2812008 privind registrul agricol,

aprobatd cu modificari si completiiri prin Legea 98/2009, cu modificdrile ulterioare , registrul agricol

se elaboreaz[ pentru o perioadd de 5 ani, datele completdndu-se potrivit formularelor aprobate prin
hotar6re a Guvemului.

In urmatoarea perioadf, activitatea din cadrul compartimentului Registrul Agricol, este

canalizatd qi comprimatd asupra transcrierii informaliilor din registrele agricole din anii anteriori pe

suport h6rtie qi in format electronic, normele pentru completarea Registrelor Agricole pentru anii
2020-2024 au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 307/ 13 aprilie 2020.

Pentru anul 2020, mdsurile pentru eficientizarea activititii sunt detaliate in Programul de

masuri.

iNrocnrr.,

u, J^
I



ROMANIA Anexa nr. 2 laJUDETULNEAMT H.C.L.NR. /f, t27.|.2020
PRIMARIA COMLINEI 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

l. Se va efectua afisajul si instiintarea populatieiiu
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.juridice.

permanent Lungu Petronela
Serediuc Angela

2. lntocmirea si tinerea la zi a registrului agricol sJ
organizeaza conform dispozitiilor prevazute la art.
6, alin.ldin O.G.R. NR.2812008 privind registrul
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

4 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, oftoepic 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.

5. Registrul agricol pe suport de hartie are caracterul
unui document oficial care constitue o sursa
impo(anta de informatii:
-pentru elaborarea pe plan local a unor politici in
domeniile: fiscal, agrar, protectie sociala, cadastru,
edilitar-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 anchete-
pilot, organizarea unui sitem de observari statistice
prin sondaj, pentru actualizarea Registrului Statistic
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 utilizarea
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.

permanent Lungu Petronela
Serediuc Angela

6. 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.

permanent Lungu Petronela
Serediuc Angela

1 Tehnica de completare a registrului agricol se face
conform Normelor Tehnice de Completare a
Regi strulu i A grico I pentru perioada 2020 -2024

permanent Lungu Petronela
Serediuc Angela

8. Comunicarea catre biroul fi nanciar-contabil-
impozite si taxe,in termen de 3 zile lucratoare, a
modificarilor intervenite in registrul agricol,
referiloare 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 Fiscal.

permanent Lungu Petronela
Serediuc Angela

9. Secretarul general al comunei verifica, prin sondaj,
concordanta dintre cele doua forme de registre iar

semestrial Secretarul
Comunei



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
in reg istrate

permanent Lungu Petronela
Serediuc Angela

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

permanent Secretarul
Comunei

12. Se vor aplica sanctiunile prevazute de lege in
cazurile in care, in urma verificarilor efectuate in
teren se constata declararea de date neconforme cu
realitatea, refuzul de declarare, nedeclararea in
termenele stabilite si in forma solicitata a datelor
care fac obiectul resistrului aericol

permanent Primar, prin
functionarii din
structurile cu
atributii, in
conditiile legii

PRIMAR
Pavel BERE$OAE

SECRETAR GENERAL
Marcela PALANCEANU


