Anexa nr.1 la HCL Ulmeni nr.31/30.08.2018
RAPORT
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul I al anului
2018
Avand in vedere prevederile cuprinse in HG nr. 218/2015 privind registrul agricol
pentru perioada 2015-2019, reglementata prin Ordinul Ordinul nr.
734/480/1003/3727/29.04.2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a
registrului agricol pentru perioada 2015-2019 care la art. 8 alin.(4) prevede ca "semestrial, in
sedinta consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de inscriere a datelor in
registrul agricol si, prin hotarare, se stabilesc masuri de eficientizarea acestei activitati" s-a
intocmit prezentul RAPORT
Registrul agricol(atat cel pe suport hartie cat si cel in format electronic) se deschide pe o
perioada de 5 ani.
Conform art. 6 alin.(1) lit. e) si alin.(6) din ordinul comun mai sus amintit "Inscrierea datelor in
registrul agricol se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere de capul gospodariei
sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei, care dispune de capacitate
deplina de exercitiu, dupa cum urmeaza:
a. prin vizitarea persoanelor fizice de catre persoanele imputernicite cu completarea
registrului agricol;
b. la primarie, in cazul in care un reprezentant major al persoanei fizice se prezinta din
proprie initiativa sau pentru rezolvarea altor probleme;
c. pe baza declaratiei trimise prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei
care are obligatia de a fii inregistrata in registrul agricol;
d. pe baza unei procuri notariale date de capul gospodariei;
e. prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au abligatia sa efectueze declaratiile
pentru inscrierea datelor in registrul agricol"
In comuna Ulmeni , la data de 6 noiembrie 2017, Corpul de control al prefectului a
constatat foarte multe nereguli , privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol, atit pe
suport de hirtie nefiind intocmite si completate la zi, iar forma electronica , fiind partială si
incompletă
Prin Hotararea nr.50/29.11.2017, am aprobat formularului tipizat al invitatiei ce se va
transmite persoanelor care au obligatia se efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in
registrul agricol.
O parte a acestor invitatii au fost transmise , motiv pentru care rugam responsabilul cu
registrul agricol domnul Ojovan Marin , sa prezinte o informare cit mai concreta completind
situatia de mai jos, valabil la zi, astfel;
1. Persoane fizice cu domiciliul in localitate: 1739 pozitii
 Teren agricol
536,55 ha din care:
 arabil
500,55 ha
 gradini familiale
1 ha
 vie hibrida
35 ha
 livada tanara
………… ha

 Animale domestice si/sau animale salbatice crescute in captivitate in
conditiile legii:





Bovine
Ovine
Caprine

1391 capete
3244 capete
198 capete






Porcine
cabaline
Pasari(galinacee)
Albine

4065 capete
24 capete
1718 capete, din care la persoane juridice o capete;
36 familii

2. Persoane fizice cu domiciliul in alte localitati; 530 pozitii
 Teren agricol
187 ha din care:
 arabil
187 ha
 vie hibrida
…………..ha

3. Persoane juridice cu domiciliul in localitate: 17 pozitii
 Teren agricol
3728,77 ha.din care:
 arabil
3728,77 ha
 pasune
…………. ha
 paduri
………… ha
 Cc
…………. ha
4. Persoane juridice cu domiciliul in alte localitati: 7 pozitii
 Teren agricol
628,49 ha din care:
 arabil
628,49 ha
5. Terenuri ocupate cu Curti-constructii: ………ha
6. Terenuri degradate si neproductive: ……… ha
7. Gradini familiale Tip 1 si Tip 2 :………… ha
8. A.D.S. : ………… ha
In semestrul I al anului 2018 au fost prelucrate de catre personalul cu atributii in
completarea si tinerea la zii a registrului agricol urmatoarele documente:
 inregistrarea in registrul Agricol a persoanelor fizice si juridice proprietari de
teren si animale prin declaratii anuale;
 inregistrarea in registrul Agricol a asociatiilor agricole, a societatilor comerciale
cu capital privat si a celor cu capital mixt care detin terenuri agricole in
exploatare;
 eliberarea de adeverinte care certifica detinerea in propriatate a unor suprafete
de teren conform datelor declarate in Registrul Agricol pentru persoanele fizice
si juridice necesare pentru APIA;
 eliberarea de adeverinte necesare pentru ajutor social, alocatii de sprijin familial,
etc;
 adeverinte necesare pentru organele de cercetare penala, instanta, etc
 verificarea in baza de date a suprafetelor de teren, declarate in in registrul
Agricol, necesare birourilor notariale pentru succesiuni;
 rezolvarea corespondentei pentru registrul Agricol prin Registratura;
 inregistrarea in registrul special a arendasilor, persoane fizice si juridice, care
culticva terenuri, a contractelor de arendare si a actelor aditionale la contractul
de arendare;

Avand in vedere cele expuse, propunem Consiliului Local al comunei Ulmeni spre
analiza si aprobare proiectul de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in
Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea
acestei activitati.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Iulian Mugurel MIRCEA

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar Anisoara MANCIU

Anexa nr.2 la HCL nr.31/30.08.2018
PROGRAM DE MASURI
pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Ulmeni
Nr. Denumirea activitatiteri
crt.
1
Se va efectua afisajul si instiintarea populatiei cu privire
la procedura si termenele de inregistrare in registrele
agricole si in acelasi timp se va efectua verificarea in
teren a corectitudinii inscrierii datelor pe baza declaratiei
pe propria raspundere data de catre capii gospodariilor si
de catre reprezentantii legali ai unitatilor cu personalitate
juridica
2
Introducerea datelor de la pozitiile completate pe suport
de hartie in programul informatic, precum si tinerea
permanenta a evidentei paralele, atat pe suport scris cat si
in format electronic, corect din punct de vedere al
termenilor utilizati, sub aspect gramatical, ortografic.
3.
Inscrierea in registrul agricol a datelor privind cladirile si
terenuriloe si a schimbarii categoriei de folosinta se face
numai pe baza de documente anexate la declaratia facuta
si sub semnatura capului de gospodarie sau in lipsa
acestuia , de un membru major al gospodariei, sub
sanctiunea nulitatii
4.
Pentru unitatile cu personalitate juridica , datele se
inscriu in registrul agricol pe baza declaratiilor date de
reprezentantul legal al unitatii respective , insotite de
documente
5.
Secretarul unitati administrativ teritoriale Ulmeni, sau
alte persoane desemnate din cadrul aparatului de
sepecialitate al primarului Comunei Ulmeni, verifica
concordanta dintre cele doau forme de registru agricol,
in format electronic si pe suport de hartie, oi de cite ori
este nevoie
6.
Comunicarea rapida si de indata a oricaror date
referitoare la imobilele, cladirile sau terenurile
personelor fizice sau juridice, cu compartimentul taxe si
impozite
7.
Orice modificare la registrul agricol se va face numai cu
avizul scris al secretarului comunei
8
Confruntarea periodica a datelor inscrise in registrul
agricol cu evidentele existente la cabinetul sanitarveterinar
9
Vor fi aplicate sanctiunile prevazutede lege in cazurile in
care cu ocazia verificarilor in teren se contata declararea
de date false sau neconforme cu realitatea
10 Personele responsabile cu urbanismul, cadastru, stare

Termen de
realizare
Permanent

Persoana responsabila

Permanent

Ojovan Marin

Permanent

Ojovan Marin

Permanent

Ojovan Marin

Permanent

Secretarul comunei
Ulmeni

Permanent

Ojovan Marin

Permanent

Ojovan Marin

Permanent

Ojovamn Marin

Permanent

Ojovan Marin

Permanent

Persoanele cu atributii

Ojovan Marin

11.

civila , vor informa permanent compartimentul registrul
agricol , cu privire la modificarile ivite
Pentru proasta gestionare a situatiei si neremedierea ei in
cel mai scurt timp, avind in vedere importanta deosebita
a datelor inscrise in registrele agricole se va ajunge la
sanctionarea disciplinara a persoanelor responsabile

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Iulian Mugurel MIRCEA

Permanent

din compartimentele
respective
Secretarul comunei
Primaril comunei

CONTRASEMNEAZA ,
Secretar Anisoara MANCIU

