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HOT,,LRAREA

Nr. 65 din 26 august 2016
privind ilnalizu studiului de tnscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anulai 2016 Si

stabilireu miis u r il or pentr u eficie ntiz,area aceste i actit itdli

Consiliul Local al comunei Doljeqti, judelul Neam[ intrunit in gedin(a ordinarl din data de26.A8.2016

Avind in vedere :

- expunerea de motive a primarului comuneiDoljeqti;
- raportul de specialitate nr.7960 din 23.A8.2016 intocmit de compartimentul registru agricol, cadastru,

fond finciar din cadrul aparatului de specralitate al primarulur comunei Doljeqti,
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

- prevederile Ordonanlei nr. 28 din 27 august 2008 (*actualizata*) privind registrul agricol;

- prevederile H.G. nr.2l8l70l5 privind registrul agricol pentru perioada 2015 -2019;
- programul de m[suri 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 * 2A14 si a stabilirii masurilor pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru

perioada 2A15 - 2019;

ln temeiul art.36, alin.2, lit. a, art.45 - 48 Ei art.l 15, lit. b din Legea administratiei publice locale

nr.21512001, republicatb , cu modificirile si complet[rile ulterioare;

ruorAnAsrn :

Art.l - Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2016

in conformitate cu datele din raportul de specialitate al Compartimentului registru agricol, cadastru, fond funciar

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doljegti, care face parte integranti din prezenta

hotirAre.

Art.z - Se aprobi Programul de mdsuri pentru efictentizarea activitSlii de inscriere a datelor in
Registrul agricol, conform anexei la prezenta hotlrAre.

Art.3_- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotir6ri se insircineaz6, Prtmarul comunei Doljeqti prin

Compartimentul registru agricol, cadastru, fond funciar - funcfionarii publici cu atribulii in completarea

registrului agricol.
Art.4 -Prezentahotdrdre se aduce la cunoqtinla public6, respectiv se va comunica primarului comunei

Doljegti , lnstituliei Prefectului - Judetrul Neaml in vederea exercitlrii controlului cu privire la legalitate, cat fi
celor nominaliza\i cu ducerea la indeplinire.
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Nr. 7960 din 23.08.2016

la proiectul de hotlrdre privincl analiza stadiului cle inscriere a datelor in Registrul
Agricol pentrtr semestrul I al anului 2016 gi stabilirea mlsurilor pentru eficientizarea

acestei activitili

Cunoscdnd prevederile HG nr. 21817015 privind registrul agricol qi raportat la

prevederile Ordinului nr. 7341480110A3,J.727120'lr5 privind aprobarea Normelor tehnice de

completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, luind in considerare art.8, alin4,

care prevede cd ,,Semestrial, in sedinta Consiliului iocal, prin grija primarului, se face

analtza stadiului de inscriere a datelorin registrul agricol qi, prin hot[rAre, se stabilesc m6suri

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

In comuna Doliegti, registnrl agricol se completeaz[ pentru gospod[riile populatiei

din cele patru sate componente - inscrise in tipul [, pentru persoanele cu domiciliul in alte

localitEli care au bunuri pe raza comunei - inscrise pe tipul II 5i pentru persoanele juridice

care au sediul in localitate sau in afara localitAtii, dar care delin teren, animale sau constructii

peraza comunei - inscrise pe tipul II[ sau IV, dup6 caz.

In registrul agricol se ?nscriu date privind:

-componenfa gospodariei/exploata!iei agricole fir6 personalitate juridicS,

-terenurile af'late in proprietate, identificate pe parcele;

-r'nodul de utilizare a suprafefelor agricole privind suprafala arabilI cultivat6 cu

principalele culturi, suprafelele de teren necultivat, ogoarele;

-suprafala cultivat6 in sere si solarii ;i suprafala cultivat[ cu legume in grSdinile

farniliale;

-numbrul por"nilor rd,zle1i, suprafala plantaliilor pomicole gi numd.rul ponrilor" alte

plantalii pomicole aflate in teren agricol;

-viile, pepinierele viticole si hameistile;

-suprafelele efectiv irigate ?n camp;

-animalele domestice si/sau animalele sdlbatice crescute in captivitate, sitr-rafia la

inceputul semestn:lui, evolutia efectivelor de animale in cursul anului aflate in

proprietatea gospoddriilor/exploatafiilor agricole fira personalitate juridica, cu

domiciliul ?n localitate, siisau in proprietatea unitl1ilor cu personalitate juridicl, care

au activitate pe raza localitalii;

-utilajele, instalaliile pentru agriculturI gi silvicultur[, mijloacele de transport cu

tracfiune animalS gi mecanicd existente la inceputul anului;

-aplicarea ingr656mintelor, amendar.nentelor 5i pesticidelor, utilizarea ingrlqdmintelor

chimice la principalele culture;

-constnrcfiile existente la inceputul anului

Registrul agricol are caracter de document oficial, constituind o sursl importantd de



informalii, ?n care se fine evidenfa primard unitar[ pe support de hirtie si in lormat electro-

nic qi se deschide pe o perioadh de 5 ani.
Conform afiJ, alin.l qi a1in.6 din acelagi ordin: ,,inscrierea in registrul agricol a

datelor privind componenta gospodlriei/exploata{iei agricole frr[ personalitate ju1idi95 se

face pe baza declaraliei date de capul gospodEriei sau, in lipsa acestuia, de un alt'mgmbru
major al gospod[riei, care dispr"rne de capacitate deplini de exerciliu, dup[ cum urmeazd:."", :

a) prin vizitarea persoanelor frzice de cdtre persoanele ?mputernicite cu completarea
registrului agricol;

b) la primarie, in cazul in care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintf,
din propria iniliativa sau pentru rezolvarea altor probleme,

c) pe baza declaratiei trimise prin poqt[, cu confirmare de primire, pe cheltuiala
persoanei care are obligalia de a fi ?nregistrat6 ?n registrul agricol;

d) pe baza unei procuri notariale date de capul gospoddriei;
e) prin invitarea la prim[rie a persoanelor fizice care au obligalia s6 efectueze

declaraliile pentru inscrierea datelor in registrul agricol.
In cazul in care, persoanele flzice sau cele juridice nu se prezintd, pentru a face

declaratii anuale, la termenele reglementate prin actul normativ, se considerl c6 nu au

intervenit modiflcdri, f'apt pentru care in registrul agricol se raporteazd, datele din anul
precedent, cu menfiunea corespunzdtoare la rubrica ,,semn[tura declarantului".

Actul normativ privind completarea gi linerea la zi a registrului agricol pentru
perioada 2015-2019 a intrat in vigoare la data de 4 septembrie 2015, formularele de registru
agricol, au inceput sd fie primite incepind cu data de 19.11.2015.

Aqadar, in ultima perioada a anului 2015 ti in primul semestru al anului 2016, din
num[rul total de 3030 roluri privind gospoddriilor populaliei cu domiciliul in comuna
Doljegti (tipul I), 1000 roluri din tipul ll pentru persoanele cu domiciliul in alticomund, care
au bunuri pe raza comunei Doljeqti (str[inagi) qi 32 roluri pentru persoanele juridice (tipul
III qi IV), au fost deschise toate poziliile de rol atit pentru gospodlriile populaliei - persoane
ftzice, cit si pentru persoanele juridice.

Pdn6 in prezent s-au inscris, s-au actuahzat si s-au transferat din registrul agricol
edilia anterioar[ datele care nu au sufbrit modific[ri pentru circa jumdtate din pozitiile de rol.
Pentru celelalte pozilii de rol s-au inscris datele parlial. Neinscrierea in totalitate a datelor in
registrul agricol se datoreaz[ in mare parle programului cu publicul, care se desfrgoari in
intervalul orar 8,00 - 16,00, timp in care trebuie primite solicit[rile cetdlenilor qi eliberate
documentele solicitate de aceqtia.

De menlionat este faptul c[ sunt perioade ale anului in care nu se poate acorda prea
mult timp pentru completarea registrului agricol, datoritb faptului cd apar anumite campanii
de eliberare de documente, cum ar fi :

-eliberarea adeverinlelor de stare materiald, necesare la dosarele de ajutor social si

alocalia de suslinere a flamiliei, ce se des{Egoard in perioada ianuarie-f'ebruarie;
-eliberarea adeverintelor pentru subventiile agricole, necesare la APIA, care se

desfEqoarb in perioada aprilie, mai, iunie;
-eliberare in masi a adeverintelor de rol (spaliu), solicitate de cetdleni fiindu-le

de hrcru Roman pentru reinnoirea contractelornecesare la E-on Energie Rom6nia SA - Punct
de furnifare a energiei electrice;

In a III-a decadd a lunii iulie si in luna
solicitlrilor de documente cet6!enilor comunei
nu numai pentru acestia.

O nou[ campanie de eliberare masivd a adeverintelor de stare materialS apare in luna
septembrie, cind se intocmesc dosarele pentru ,,bani de liceu,, dupd care, in octombrie-
noiembrie se elibereazi adeverinlele de stare materiala familiilor ce benetlciaz[ de ,,bani
pentru incdlzir ea locui n1ei,,.

De \a inceputul anului si pind in prezent in registrul de intrare-ie$ire al
corespondentei s-au inregistrat un numbr de 7950 solicit6ri din care o mare parte sunt

august, se lucreaz[ integral pentru rezolvarea
Doljeqti, care vin de la muncl din strdindtate Ei



adresate compartimentului de registnr agricol. Multiplele qi diversele solicit[ri ale celSlenilor

ne supun la o atenlie maxim6, impundnd in acelasi timp seriozitate qi corectitu.dine in

rezolvarea 1or.

Opera{iunea cle completare a registrului agrictil este costisitoare, tin8nd cont de

volumul foarte mare de date care trebuiesc inscrise gi in acest sens exeinplificlm doar unul
dintre cele 15 capitole care trebuiesc completate 1a fiecare pozitie de rol in'parte gi anume

capitolut II cu terenurile aflate in proprietatea gospod[riei, unde anual trebuiesc inscrise

toate parcelele de teren (intravilan, extravilan, pe suprafete, denumire parcel[, nr. topo,

categorie de fblosinld, bloc fiztc, act provenien!6) pentru un numlr de 2397 titluri de

proprietate emise de comuna Doljeqti, 1a care se adaug[ gi persoanelor cu domiciliul in alte

localit[1i, care delin teren (sau alte bunuri) pe raza comunei Doljeqti.
La compartimentul registrului agricol lucreazd dou[ persoane, d-na Mihai Otilia

Ionela, care rlspunde de satele Doljegti qi Rotunda (1249 roluri in tipul I) 5i d-na F[r[oanu
Monica, care rdspunde de satele Buruieneqti gi Buhonca (1781 roluri in tipul I). Insumate cu

celelalte roluri agricole de 1a tipul II, lll qi IV, remarcdm c[ in cursul unui an calendaristic, in

cele circa 240 zile lucritoare ale unui an ar trebui sd acordim fiecirui rol agricol in parte

circa 28 de minute, dacfi am lucra in exclusivitate doar pentru registrul agricol, ori cum

aminteam anterior despre timpul acordat in rezolvarea cerintelor cetdtenilor Ei timpul acordat

eliberlrii acelor adeverinle din diferitele campanii mai sus descrise, ne ia o mare parte a

timpului de lucru, astfel incit este imposibil ca lucr6rile de completare a registrului agricol s6

tte la zi.
La nivelul UAT Doljesti a fost inventariatd o supratbla total[ de 3470,5912 ha,

supratald de teren ce se inscrie anual la pozitiile individuale ale GP, din care:

-INTRAVILAN - 75 1,7900 ha
.EXTRAVILAN -27]8,8OI2hA

teren dispus pe urm[toarele categorii de folosinla
-247t,00 ha;-ARABIL

-pA$rwr 430,00 ha;

94,00 ha;

22.00 ha,
.FANETE
-VII
-PADURI - 25,00 ha;

- 438,59 ha..ALTE TERENURI NEPRODUCTIVE + DOM PUBLIC

Animale domestice Ei/sau animale s6lbatice crescute in captivitate in condiliile legii

existente la nivel de UAT $i care se trec individual la poziliile de ro1 ale gospoddriilor

populatiei sunt:
-bovine - 467 capete
-ovine -l 543 capete
-caprine - 205 capete
-porcine -\72 capete
- cabaline -214 capete
-plsiri -3663 capete
-familii de albine- 200 familii.

Avdnd in vedere cele expuse, propunem Clonsiliului local Doljeqti spre analizb qi

aprobare proiectul de hotdrire privind analtza stadiului de inscriere a datelor in Registrul

Agricol pentru semestrul I al anului 2016 qi stabilirea mf,surilor pentru eficientizarea acestei

activit6li.
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i. Anexanr;.2 la l{.c.1.nr.67 /26.08.2oL6\ :,

PROGRAM DE MASURI .'i.

pentru eficientizarea activitilii de inscriere a dateloith.Beg-i:Uul A'jricol

Nr
crt

I)enumirea activitalii Termen de iudeplrrire Persoane responsabile

1 Se r,'a et'ema alilaiul 6i in;;tiurlarea popula{rei cu ptivire la

prccedura s;i tetmenele cle inregistrare in registrele agricole

qi in acelaqi tirnp se va continua verificarea in teren a

coreotihrdinii ?nscrierii datelor pc baza declarafiei datd de

czrpii gospocl[riiltx' 1i dr' cItrc reprczetrtaltpi legali ai

unitSlilor cu personalitate jundic[.

pelxranent Faraoanu Monica

MihaiOti[a- ionela

,) On 6-cete on tnte,"'in modificlri in registrul agricol

referitoarr: la terenuri, la categoia de lolosin![ a acesttira,

la clxriiri, la mijloace ile transport sauL la orice alte bunr-Lri

delinute iu prclpriel.ate ori in folosurfd dupi oaz de natur[ sd

conclucd 1a modilicarea oricdror impozite ;i taxe locale

prevlzute de Codul I'iscal .

Funcfionarii pLrblici cu atribufii pdrrind completa'e Pi

linerea la zi a clateior din registrr"rl agrtcol au obligalia de a

contunica aceste modificlri I'unclionarihr publici ilin

compartimentele de resort al a;raratului de specialitate a1

Primarului tn ternen cle trei zile hrcrdtoare cJe la data

rnodihcirii.

Datele instrr-rmentate la nivelul orichrclr compar-timente de

resort din cadrul Aparalului de specialitate al Primarului 9i

care fhc obiectul iuscrierii in registml agricol se comunicd

compatlinentului de resofi cu atribulii in acest sens in

temlen de lrei zile lucrdtoare de la data inregistrdrii 1or prin

grila conducdtontlui compatliulentului respectiv

permanent Faraoanu Monica

Mihai 0tilia- Ionela

-) -'ec;tatui l""altGt" sau alte persoane din Aparatul de

specialitate al Primarului anume clesemnate de acesta'

l.erilicd concotdanfa diutre cele doud tbnle de regisru

agricol, in format electronic 5i pe supcxt de h0r1re

Iulie

Decembde

Secretarul Comunei

DOLJE$T1

4 @agricol se 
'a 

face numal cll

avizul scris a1 sccrctariilui Colrrunei Dolje;ti
pelmanent Faraoanu Monica

Mihai Otilia- ltinela

5 Pffi r..rGfleri pe sAptdrndnd, funcfionarii publicr cLi

atribu{ii in completar-ea registrului agricol r'or efectua

verificdri in teren privind declara{iile inregistrate.

permanent Faraoanu Monica

Mihai Otilia- Ionela

6 @ prevdzute de lege iu cazurile in

cale cu ocazia vsriflcfu-ilor efectuate de citre funclionalii

publici cu atl-ibufii in corrpletarca registrulr"Li agncol sc

constatd <leclararea de datc treconilnrte 0u

realitatea,nedeclararea la ten-nenele stabrlite qr in forrna

solicitati a <latelor care Iac tlbiectul registn-ilui agdcol

pefinanent Primarul Comunei Doljqti


