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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a

registrului agricol al
comunei Doljeşti, județul Neamț

Consiliul local al comunei Doljeşti, întrunit în şedinţa ordinară
din mai 2020;

Având în vedere :
- referatul de aprobare, nr. 3731 din 05.05.2020, al primarului

comunei Doljeşti;
-  raportul compartimentului registru agricol,  cadastru și fond

funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nr.3732
din 05.05.2020;

-  prevederile  art.  1  alin.  (5),  (6)  şi  (7)  din  O.G.  nr.28/2008
privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local prin care
se avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

În  temeiul  prevederilor  art.129  și  art.196  alin.(1)  lit.  a)  din
Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. –  Începând cu data de 01.01.2020 registrul agricol al
comunei Doljeşti, județul Neamț, se va întocmi şi se va ţine exclusiv
în format electronic.

Art.2.  –  Registrul  agricol  în  format  electronic  va  fi
interconectat cu Registrul agricol naţional RAN, în vederea raportării
unitare  către  instituţiile  interesate  a  datelor  gestionate  de  către
acesta.

Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură
de Compartimentul registru agricol, cadastru și fond funciar.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Primarului comunei Doljeşti; 
- Instituţiei Prefectului- judeţul Neamţ;
- Compartimentului registru agricol, cadastru și fond funciar.

http://www.primariadoljesti.ro/
mailto:primcomdoljesti@yahoo.com


PRIMAR,
ȘOICAN IOSIF

COMUNA DOLJEȘTI
JUDEȚUL NEAMȚ

nr. 3731/05.05.2020

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre
privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a

registrului agricol al
comunei Doljeşti, județul Neamț

În  conformitate  cu   prevederie  art.136  din  Ordonanța  de
urgența a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în
conformitate cu prevederile art. 32, alin.(1) din Legea nr.24/2000
privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor
normative,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
prin  prezenta  inițiem  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
modului de întocmire şi ţinere la zi a registrului agricol al  comunei
Doljeşti, județul Neamț , bazându-se pe următoarele:

Motive :
Conform O.G. 28/2008 :
,,ART.1
(1)  In  scopul  asigurarii  unei  evidente  unitare  cu  privire  la

categoriile  de  folosinta  a  terenurilor,  a  mijloacelor  de  productie
agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea
agriculturii  si  buna  utilizare  a  resurselor  locale,  autoritatile
administratiei  publice  locale  ale  comunelor,  ale  oraselor  si  ale
municipiilor  organizeaza  intocmirea  si  tinerea  la  zi  a  registrului
agricol.

    (1^1) Registrul agricol national (RAN) reprezinta sistemul
informatic  centralizat  care  gestioneaza  continutul  in  format
electronic  al  registrelor  agricole  de  la  nivelul  unitatilor
administrativ-teritoriale, fiind implementat, dezvoltat si administrat
de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

    (2)  Prin  localitati  componente,  in  sensul  prezentei
ordonante, se intelege:

    a)  satele  componente  ale  comunelor,  inclusiv  satele
resedinta de comuna;



    b) satele apartinand oraselor si municipiilor;
    c) localitatile componente ale oraselor si municipiilor.
    (3)  La  nivelul  municipiului  Bucuresti  registrul  agricol  se

organizeaza pe sectoare, responsabilitatea in acest sens revenind
autoritatilor  administratiei  publice  locale  ale  sectoarelor
municipiului Bucuresti.

    (4) Formularele registrului agricol se aproba prin hotarare a
Guvernului.

    (5) Registrul agricol se intocmeste in format electronic, pe
fiecare localitate componenta a unitatii administrativ-teritoriale, cu
obligatia de a se interconecta cu Registrul agricol national (RAN), in
vederea  raportarii  unitare  catre  institutiile  interesate  a  datelor
gestionate  de  catre  acesta.  In  cazul  unitatilor  administrativ-
teritoriale unde nu s-a trecut  la  gestionarea registrului  agricol  in
format electronic, acesta se poate intocmi pe suport hârtie.

    (6) Consiliul  local,  la propunerea primarului,  aproba prin
hotarare modul de intocmire a registrului agricol, pe suport hartie
sau in format electronic, potrivit capacitatii administrative de care
dispune.

    (7) Incepând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se
intocmește și se ține la zi in format electronic.”

Deoarece aplicația electronică Registrul agricol național (RAN)
nu este tot timpul funcțională, dar este absolut necesară, și datorită
lipsei timpului material pentru întocmire a Registrului agricol și în
format scris, propun  aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi
a  registrului  agricol  al  comunei  Doljeşti,  județul  Neamț în format
electronic.

Față de cele de mai sus, ținând seama de importanța sa, vă
rog să analizați și să hotărâți asupra proiectului de hotărâre privind
modul de întocmire şi ţinere la zi a registrului agricol al comunei
Doljeşti, județul Neamț pe perioada 2020-2024.

PRIMARUL COMUNEI DOLJEȘTI,
IOSIF ȘOICAN



COMUNA DOLJEȘTI
JUDEȚUL NEAMȚ

nr. 3732/05.05.2020

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre
privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a

registrului agricol al
comunei Doljeşti, județul Neamț

Văzând proiectul de hotărâre  privind aprobarea modului de
întocmire  şi  ţinere  la  zi  a  registrului  agricol  al  comunei  Doljeşti,
județul Neamț;

În baza prevederilor :
- O.G.  nr.28/2008 privind registrul  agricol,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
- Hotararea nr. 985 din 27 decembrie 2019 privind registrul

agricol pentru perioada 2020-2024;
-  art.2,  alin.(3)  din  Ordinul  nr.

25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind modul de completare a registrului agricol  pentru
perioada 2020-2024;

 La nivelul comunei Doljești începând cu data de 01.01.2020
registrul agricol al comunei Doljeşti, județul Neamț, se va întocmi şi
se  va  ţine exclusiv  în  format  electronic și va fi  interconectat  cu



Registrul agricol naţional RAN, în vederea raportării  unitare către
instituţiile interesate a datelor gestionate de către acesta.

Față  de  cele  de  mai  sus,  propunem  aprobarea  în  cadrul
Consiliului local Doljești a proiectului de hotărâre privind modul de
întocmire  şi  ţinere  la  zi  a  registrului  agricol  al  comunei  Doljeşti,
județul Neamț pe perioada 2020-2024.

Compartimentului registru agricol, cadastru și fond
funciar,

FARAOANU MONICA
MIHAI OTILIA-IONELA
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