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RAPORT

privind stadiul lnscrierii datelor In registrul agricol, pentru anul 2019

Avand In vedere H.G. NR. 218/2015, privind registrul agricol pentru perioada
2015-2019, reglementata prin Ordinul 289/2017 $i a Legii 54/2017, privind registrul
agricol, autoritatile administratiei publice locale organizeaza lntocmirea $i t inerea
la zi a registrului agricol, In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la
categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola ~i a
efectivelor de animale, care contribuie la dezvoltarea agriculturii ~i buna utilizare a
resurselor locale.
Registrul agricol se lntocme~te In format electronic, cu obligatia de a se
interconecta cu Registrul Agricol National, In vederea raportarii unitare catre
institutiile interesate a datelor gestionate de acesta .
In baza normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada
2015-2019, aprobate prin Ordinul nr. 734 din 29 aprilie 2015, la art. 8, alin {4), se
prevede ca ,,semestrial, In ~edinta consiliului local, prin grija primarului, se face
analiza stadiului de lnscriere a datelorln registrul agricol $i prin hotarare, se stabilesc
masuri pentru eficientizarea acestei activitati".
In vederea aplicarii acestor dispozitii legale, la nivelul compartimentului s-a
realizat o verificare a activitatilor specifice organizarii $i functionarii registrului
agricol, In raport cu rolul $i importanta acestui document oficial de evidenta
primara .
Stadiul activitatii desfa$urate la registrul agricol este urmatorul:
- pentru persoanele fizice $i juridice care nu au tacut declaratii la termenele
prevazute de lege, s-au raportat din oficiu datele din anul precedent;
- pentru persoanele fizice $i ju rid ice lnscrise In registrele agricole, In continua re
se desfa$oara activitati pentru completarea capitolelor din registrul agricol I n
format electronic;
- s-au tinut la zi toate pozitiile din registrele agricole, ceea ce presupune
lnscrierea, completarea $i efectuarea operatiunilor de modificare a datelor $i
informatiilor;

- s-au deschis ,,pozitii noi" $i s-au rectificat/completat unele pozitii, In baza
contractelor de vanzare-cumparare, certificate de mo$tenitor, sentinte
judecatore$ti, pentru detinatorii de terenuri, constructii $i animale In registrele
agricole tip I - 68 volume, cu 3131 pozitii, tip II - 7 volume, cu 343 pozitii $i tip 1112 volume, cu 95 pozitii.
Au fast lnregistrate In cap. 12 un numar de 50 atestate de producator ~i 50
carnete de comercializare a produselor agricole.
Au fast lnregistrate In cap. 14 un nu mar de 37 dosare de preemtiune.
De asemenea, asigurand o monitorizare $i o gestionare corespunzatoare a
registrului agricol, In baza acestuia s-au furnizat date, cu respectarea prevederilor
legale, fiind eliberate urmatoarele documente:
- 2900 adeverinte pentru beneficiarii de ajutor social, alocatii complementare
~i monoparentale, burse ~colare;
- 680 adeverinte pentru S.P.C.L.E.P.;
- 20 adeverinte pentru exploatatiile agricole In vederea obtinerii subventiei la
motorina;
- 19 adeverinte pentru detinatorii de familii de albine;
- 50 atestate de producator

- 50 camete de comercializare a produselor agricole;
- 383 adeverinte A.P.I.A, pentru cares-a stabilit modul de utilizare a terenului
~1 sau identificat blocurile fizice;
- la termenele stabilite s-au intocmit situatiile statistice, in baza datelor
centralizate din registrele agricole, cat ~i a celor culese din teren.
- R.AGR - pozitiile inscrise in registrele agricole, instalatii, mijloace de
transport, constructii agricole detinute de gospodariile populatiei ~i unitatile cu
personalitate juridica;
R.AGR.1- efectivele de animale ~i productia animala 2019;
R.AGR.2A- structura pe culturi in anul 2019;
AGR 2B - suprafetele recoltate ~i productia obtinuta, aplicarea
ingra~amintelor, plantarile ~i defri~arile de vii ~i pomi in anul 2019;
pare utilaje agricole - pentru agentii agricoli 2019;
- fisa fondului funciar- 2019;
fi~a tehnologica a culturilor insamantate in anul 2019;
- structura soiurilor pe categorii biologice;
- propuneri productia animala pentru anul 2020;
- propuneri patrimoniu viticol ~i pomicol pentru anul 2020;
- s-au inregistrat constructiile ~i anexele gospodare~ti pe baza situatiei
autorizatiilor de construire emise de Biroul urbanism ~i amenajarea
teritoriului.

In continuare, pentru anul 2020, se propun urmatoarele masuri in vederea
eficientizarii operatiunilor specifice tinerii la zi a registrului agricol, dupa cum
urmeaza:
- pentru asigurarea unei activitati corespunzatoare, in functie de modificarile
intervenite cu privire la implementarea sistemului informational RAN,
persoanele desemnate prin disp6zitia primarului urmeaza sa transmita
datele din registrul agricol catre RAN( Registrul Agricol National).
continuarea procesului de 1nscriere a datelor in registrul agricol in format
electronic ~i de primire a declaratiilor la care se anexeaza documente
doveditoare;
aducerea la cuno~tinta persoanelor fizice, precum ~i a celor juridice a
obligatiilor cu privire la depunerea declaratiilor la registrul agricol, conform
normelor legale;
continuarea actiunii de inregistrare a contractelor de arenda la pozitiile de
rol corespunzatoare arenda~ului cat ~i arendatorului.
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