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HOT4RAREA
Nr.40 din 27 martie 2017

pivind analiza stadiului de inscriere a datelor in RegistrulAgricol pentru semestrul II al anului 2016 Si
stabilire a mds urilor p entru eJicientizar ea ac estei activitdli

Consiliul I-ocal al comunei Doljeqti, judeful Neamt intrunit in qedinla ordinard din data de 27.03.2017;
Avind in vedere : '

- expunerea de motive a primarului comunei DoljEqti;
- raportul de specialitate nr. 3508 din 23.03.2071 intocmit de compartimentul registru agricol, cadastru,

fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primaruiui comunei Doljeqti;
- aviztl comisiei de specialitate a Consiliului lncal ;

- prevederile Ordonan{ei nr. 28 din 27 august 2008 (*actuahzata*) privind registrul agricol;
- prevederile H.G. nr.21812075 privind registrul agricol pentru perioada 2Ot5 -2079;
- programul de mdsuri propus de compartimentul de specialitate;
- prevederile H.C.L. nr.39 din29 iunie 2015 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul

agricol pentru perioada 2010 - 2014 si a stabilirii masurilor pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru
perioada 20L5 - 2019;

In temeiul art.36, alin.2, lit. a, art.45 - 48 qi art.115, lit. b din l-ngea administratiei publice locale
m.215 12001, republicatd, cu modifi cdrile si completirile ulterioare;

' 
,oriiruisru :

Art.L * Se ia uC't a. stadiul de inscriere a datelor in S,egistrul Agricol pentru semestrul II al anului 2016
in conformitate cu datele din raportul de specialitate al Comphrtimentului registru agricol, cadastru, fond funciar
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doljeqti, care face parte integrantl din prezenta
hot[rdre.

Att,2 - Se apiobd Programul de misuri pentru eficientizarea activitdlii de inscriere a datelor in
Registrul agricol, conform anexei la prezenta hotdrAre.

Art3-- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotlr6ri se insdrcineazd, Primarul comunei Doljegti prin
Compartimentul registru agricol, cadastru, fond funciar - funcfionarii publici cu atribufii in completarea
registrului agricol.

Art.4 -Prezenta hotdrdre se aduce la cunoqtinta public6, respectiv se va comunica primarului comunei
Doljeqti , Institu{iei Prefectului - Judeful Neamf in vederea exercit[rii controlului cu privire la legalitate, c6t qi
celor nominalizati cu ducerea la indeplinire.

PRE,$EDINTE DE $EDINTA,
MIHAI MARICA.AIENA

i.

furu\r

Aviz de legalitate,
Secretar, COJOCARU MIHAELA

Red./Proc.: CM/CM
Ex.4; Ds. C.4.
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Anexa nr. 1 la HCL nr.40127.03.20L7
Nr.3508 din 23.03.2O17

. .,,,..

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotirflre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul

Agricol qi stabilirea misurilor pentru eficientizarea acestei activiti{i
Cunoscind prevederile HG nr. 2L8l2At5 privind registrul agricol qi raportat la

prevederiie Ordinului m.73414801rcfr3fi72712015 privind aprobarea Normelor tehnice de

completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2A19, lu6nd in considerare art"8, alin 4,

care prevede cd ,,Semestrial, in gedinla Consiliului lacal, prin grija primarului, se face

analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol qi. prin hotdrAre, se stabitresc m[suri

pentru eficientizarea acestei activitdli., s-a intocmit prezentul raport.

In comuna Doljeqti, registrul agricol se completeazd pentru gospoddriile populatiei

din cele patru sate componente - inscrise in tipul I ; pentru persoanele cu domiciliul in alte

localitifi care au bunuri pe ruza comunei - inscrise pe tipul II qi pentru persoanele juridice

care au sediul in localitate sau in afara localitdfii, dar care de{in teren, animale sau constructii

pe raza comunei - inscrise pe tipul III sau tipul IV, dupd, caz.

In registrul agricol se inscriu date privind:

-componenfa gospodariei/exploataliei agricole flari personalitate juridic6;

-terenurile aflate in proprietate, identiticate pe parcele;

-modul de utilizare a suprafelelor agricole privind suprafala arabil6 cultivatd cu

principaiele culturi, suprafelele de teren necultivat, ogoarele;

-suprafafa cultivatd in scre qi solarii qi suprafala cultivati cu legume in grddinile

familiale;

-num*rul pomilor rdzlefi. supratala plantaliilor pomicole gi num6rul pomilor, alte

plantalii pomicole aflate in teren agricol;

-viile, pepinierele viticole qi hameiEtile;

-suprafefeie efectiv irigate in carnp;

-animalele dornestice qi/sau animalele sdlbatice crescute in captivitate, situalia la

inceputul semestrului, evolufia efectivelor de animale in cursul anului aflate in
proprietatea gospoddriilor/exploataliilor agdcole ftrE personalitate juridica, cu

domiciliul in locaiitate, qi/sau in proprietatea unitililar cu personalitate juridicd, care

au activitate pe raza localitalii;

-utilajele, ,instalaliile pentru agricultur6 ;i silvicultur[, mijloacele de transport cu

tracliune animald Ei mecanicd existente la ?nceputul anului;

-aplicarea ingrdq[mintelor. amendamentelor qi pesticidelor, utilizarea ingr[qimintelor
chimice la principaleie culture;
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-construcliile existente la inceputul anului.

Registrul agricol are caracter de document oficial, constituind o sursi importantS. de

informa{ii,. in care se }ine evirlenfa prirnard unitard pe support de hArtie qi in format electro-

nic qi se deschide pe o perioad6 de 5 ani.
Conform art.1, alin.I qi alin.6 din acelaqi ordin: ,,inscrierea in registrul agricol a

datelor privind componenla gospodEriei/exploataliei agricole fErd personalitate juridicd se

face pe baza declaratiei date de capul gospoddriei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru
major al gospoddriei, care dispune de capacitate deplini de exercitiu, dupd cum urmeazd:

a) prin vizitarea persoanelor fizice de cdtre persoanele imputernicite cu completarea
registrului agricol;

b) la primdrie, in cazul in care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintd
din propria iniliativd sau pentru rezolvarea altor probleme;

c) pe baza declaraliei trimise prin poqtd, cu confirmare de primire, pe cheltuiala
persoanei care are obligalia de a fi inregistrati in registrul agricol;

d) pe baza unei procuri notariaie date de capul gospoddriei;
e) prin invitarea la primdrie a persoanelor fizice care au obligatia sd efectueze

declaraliile pentru inscrierea datelor in registrul agricol.
ln cazul in care, persoanele fizice sau cele juridice nu se prerinla pentru a face

declaraJii anuale, la termenele reglementate prin actul normativ, se considerd cd nu au
intervenit modificdri, fapt pentru care in registrul agricol se raporteazd, datele din anul
precedent, cu menliunea corespunzdtoare la rubrica ,,semndtura declarantului".

Actul normativ privind completarea qi linerea la zi a registrului agricol pentru
perioada 2015-2019 a intrat in vigoare in luna septembrie 2015, iar formularele de registru
agricol, au inceput sd apard abia la sfArsitul lunii noiembrie 2015, timp de un an nu am avut
formulare, aqa inc6t in2016 a trebuit s[ complet[m concomitent datele at0t pentru anul 2015
c6t qi pentru anul 2076.

La prima vedere, pentru cei care nu au notiunea multitudinii de date ce se inscriu in
registrul agricol, ar pdrea foarte simplu qi uqor de realizat. Numai c6, operafiunea de

completare a registrului agricol este foarte anevoioas[, lin6nd cont de volumul foarte mare
de date care trebuiesc inscrise, ori numeroasele solicitiri ale cetilenilor ne supun la o atenfie
maximS, impun6nd din partea lucritorilor: timp, seriozitate qi corectitudine in rezolvarea 1or.

Fiecare document emis necesitd timp, acest timp care nu-l putem dedica doar pentru
completarea qi linerea la zi a registrului agricol, deqi acesta ar fi principalul atribut din fiqa
postului.

Dar, sI lu6m doar un exemplu : din cele 15 capitole care alcdtuiesc o poziJie de rol a

registrului agricol, si alegem un subcapitol cum ar fi ,,punctul b),, de Ia capitolul 2, unde
se trec terenurile aflate in proprietatea gospoddriei.

La acest subcapitol avem de inscris anual un numdr de 77.482 unitaf parcelare
situate pe raza UAT Doljeqti, dupd nr. topografic, categorie de folosintd, nr. de bloc fizic, act
de provenienfd, titular drept proprietate, la care se mai adaugd qi unitaflle parcelare situate pe
raza altor localitSli, pentru proprietarii de teren - cetateni ai comunei Doljeqti.

In decursul anului 2016 qi in primul trimestru al anului 2017, din numlrul total de
3661 roluri privind gospoddriile populafiei cu domiciliul in comuna Doljeqti (tipul I); 1000
roluri din tipul II pentru persoanele cu domiciliul in alti comund, care au bunuri pe raza
localitdfii (strainagi) qi 32 roluri pentru persoanele juridice (tipul III qi IV), au fost deschise
poziliile de rol atlt pentru gospod[riiie populaliei - persoane ftzice, c6t qi pentru persoanele
juridice.

Pdnd in prezent s-au actualizat qi s-au inscris datele pentru 60 % din gospoddriile
populafiei. Pentru celelalte pozilii de rol s-au inscris date pa(ial



In programul electronic s-au introdus date pentru 762 de gospodErii.
La nivelul UAT Doljeqti au fost emise un numdr de 2397 titluri de proprietate.

AvAnd in vedere Irgea 16512013, a fost inventariatd o suprafafa totalI de 347015912
suprafaf[ de teren ce se inscrie anual la pozitiile individuale ale gospoddriilor populatiei,
care:

- 75L,7900 ha se afli in intravilan qi
-2718,80t2 ha se afld in extravilan.

teren dispus pe urmdtoarele categorii de folosin![:
-ARABID

ha,
din

-PA$uNr
-FANETE
-VII
-PADURI
-ALTE TERENURI NEPRODUCTIVE + DOM.PUBLIC

-247t,00 ha;
- 430,00 ha;
- 84,00 ha;
- 22,00ha;
- 25,00ha;
- 438,59 ha.

Animale domestice qi/sau animale sdlbatice crescute in captivitate in condiliile legii
existente la nivel de UAT qi care se trec individual la poziliile de rol ale gospodiriilor
populatiei sunt:

-bovine - 478 capete
-ovine -1569 capete
-caprine - 209 capete
-porcine -177 capete
- cabaline -212 capete
-p5sdri -3694 capete
-familii de albine- 200 familii.

In paralel cu operaliunea de completare a registrului agricol, o mare parte a timpului,
se acordd rezolvdrii cererilor cetatenilor, astfel, pe tot parcursul unui an calendaristic,
desfiqurdm acliuni cum ar fi:

-eliberarea adeverinfelor de stare materiald, necesare la dosarele de ajutor social si
alocafia de suslinere a familiei, in perioada ianuarie-februarie;

-eliberarea adeverintelor pentru subventiile agricole, necesare la APIA, care se
desftqoard in perioada martie,aprilie, mai;

-eliberare adeverinfelor de rol (spa!iu), solicitate de cet6]eni fiindu-le necesare la E-
on Energie Rom6nia SA - Punct de lucru Roman pentru reinnoirea contractelor de furnizare
a energiei electrice;

-eliberare adeverintelor de spaliu, necesare pentru emiterea actului de identitate, in
acest sens precizdm c[ in luna august ajungem la un numdr foarte mare de solicitdri, aceasta
qi datoritd faptului cd cetdfenii romdni care lucreazd in strdindtate, de regula iqi rezolvd
problemele in acea perioada c6nd vin in concedii.

-eliberarea adeverinfelor de stare materiali, necesare la intocmirea dosarele pentru
,,bani de liceu, actiune care se desftqoard in luna septembrie-octombrie;

-eliberarea adeverinfelor de spaliu necesare pentru perfectare de contracte apd-canal;
-eliberarea adeverin$elor de stare materiald necesare beneficiarilor de sume de bani

pentru incS"lzirea locuinfei, acliune ce se desfdqoard in lunile octombrie-noiembrie;
-eliberarea adeverintelor de stare materiali, a certificatelor de petent, necesare la

notarul public sau judecitorie pentru diferite tranzacgii sau partaje succesorale;
-eliberarea atestatelor de producdtor agricol si a carnetelor de comercializare.
Pe langd acestea qi multe alte solicitdri pe care nu le mai enumerlm.
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rtimentul registru{ui agricol lucreazd doud perso*e,, d-na Mihai otilia
are in subordine satele Doljeqti qi Rotunda (15s9 roluri'in tipul I) qi d-na

onica, care are in subordine satele Buruieneqti qi Buhonca (2072 roluri in tipul I).

[and in vedere cele expuse, propunem consiliului local Do$eqti spre
proiectul de hotdr6re privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul

Agricol pentru semestrul II al anului 2016 qi stabilirea mdsurilor pentru eficientizarea acestei
activitlti. y

intocmit,
FARAOANU MONICA 1. refgrent superior, Compartimentul registru agricol,

cadastru, fond funciar (fl,)A-l
MIIHI OTILIA-IONEiI -ins[ector principal, Compartimentul registru agricol,

cadastru, fond funciar 
&aVrni



Anexa nr.2la H.C.L.nr. 40 127.O3.2OL7

.: PRoGRAM DE MAsuRt

pentru eficientizarea activitdtii de ?nscriere a datelor in Registrul Agricol

Nr.
crt.

Denumirea activitilii Termen de indeplinire Persoane responsabile

1 Se va efectua afiqajul qi inqtiinlarea populaJiei cu privire la
procedura gi termenele de inregistrare in registrele agricole
qi in acelagi timp se va continua verificarea tn teren a

corectitudinii inscrierii datelor pebaza declara[iei dat[ de

capii gospodiriilor 9i de ctrhe reprezentanfii legali ai
unitefllor cu personalitate juridic[.

permanent Faraoanu Monica

Mihai Otilia- Ionela

2 Ori de c6te ori intervin modificlri in registrul agricol
referitoare la terenuri, la categoria de folosintf, a acestora,

la clidiri, la mijloace de transport sau la orice alte bunuri
detinute ?n proprietate ori in folosint[ dup[ caz de naturtr sd

conducf, la modificarea oric[ror impozite gi taxe locale
prevdzute de Codul Fiscal .

FuncJionarii publici cu atribulii privind completare qi

finerea la zi a datelor din registrul agricol au obliga{ia de a
comunica aceste modificlri funclionarilor publici din
compartimentele de resort al aparatului de specialitate al
Primarului in termen de trei zile lucrdtoare de la data
modificirii.

Datele instrumentate la nivelul oriclror compartimente de
resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului gi

care fac obiectul inscrierii in registrul agricol se comunicf,
compartimentului de resort cu atributii in acest sens in
termen de trei zile lucrltoare de la data lnregistrlrii lor prin
grija conduc[torului compartimentului respectiv.

permanent Faraoanu Monica

Mihai Otilia- Ionela

-l Secretarul localit[tii sau alte persoane din Aparatul de
specialitate al Primarului anume desemnate de acesta,
verificf, concordanta dintre cele doui forme de registru
agricol, in format electronic Ai pe suport de hdrtie

Iulie

Decembrie

Secretarul Comunei
DOLrE$Tr

4 Orice modificare in registrul agricol se va face numai cu
avizul scris al secretarului Comunei Doljeqti

permanent Faraoanu Monica

Mihai Otilia- Ionela

5 Prin rotalie, o zi pe sdptf,mdni, functionarii publici cu
atributii in completarea registrului agricol vor efectua
verificlri in teren privind declara{iile inregistrate.

permanent Faraoanu Monica

Mihai Otilia- Ionela

6 Vor fi aplicate sanctiunile prevazute de lege in cazurile in
care cu ocazia verifictrrilor efectuate de ctrtre funclionarii
publici cu atribulii in completarea registrului agricol se

constatl declararea de date neconforme cu
realitatea,nedeclararea la termenele stabilite gi in forma
solicitatd a datelor care fac obiectul registrului agricol

pefinanent Primarul Comunei Doljeqti


