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Anexa la HCL nr. 8 din
28.01.2019

ANALIZA STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRU AGRICOL
PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2018

Având în vedere H.G NR.218/2015 privind Registrul Agricol pentru perioada
2015-2019 și Ordinul nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada
2015-2019, care, la art.8.alin.(4), prevede că „Semestrial, în ședința consiliului local,
prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol
și prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități”,
prezentăm analiza stadiului și modalitatea de înscriere a datelor în registrul agricol
referitor de semestrul I al anului 2018 după cum urmează:

În cadrul Compartimentului agricol și juridic responsabilul care completează,
ţine la zi, centralizează datele din registrul agricol atât pe suport hârtie cât şi în format
electronic,în conformitate cu prevederile legale și care răspunde de corectitudinea
acestora sub îndrumarea secretarului, este consilierul principal Sava Maria.
Funcționarul public pune în aplicare Hotărârile Consiliului local privind stabilirea unor
măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol și întocmește și pune
la dispoziția primarului analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol,
pentru a fi prezentată semestrial în ședința Consilului local.

Înscrierea în registru agricol a datelor privind componenţa
gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică se face pe baza
declaraţiei date de capul gospodăriei sau în lipsa acestuia de un alt membru major al
gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, după cum urmează:

a) prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu
completarea registrului agricol

b) la primărie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se
prezintă din propria iniţiativă sau pentru rezolvarea altor probleme

c) pe baza declaraţiei trimise prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala
persoanei care are obligaţia de a fi înregistrată în registru agricol

d) pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei
e) prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze

declaraţiile pentru înscrierea datelor în registru agricol.
Înscrierea în registru agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului

dreptului de propritate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă
se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub
semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al
gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. În cazul în care nu există documente,
înregistrarea în registru agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului
dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbării categoriei de folosinţă
se poate face pe baza declaraţiei dată sub semnătura capului gospodăriei sau, în
lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii.
Aceste declaraţii pot fi date, potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în
registru agricol, după cum urmează:

a) în faţa secretarului localităţii
b) în faţa notarului public
c) la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României
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În Comuna Pârteştii de Jos la data de 31.12.2018 stadiul însrierii datelor în
registru Agricol este următorul:

 Persoane fizice cu domiciliul în localitate: poziţii deschise- 1200
Suprafețe declarate:
Teren agricol arabil păşune livezi fîneţe
1143,0066ha 619,961 ha 42,891 ha 3.27 ha 476,8846 ha
 Persoane fizice cu domiciliul în alte localităţii: poziţii deschise- 650

Suprafețe declarate:
Teren agricol arabil păşune livezi fîneţe
498,4372 ha 205,656ha 14,7149ha 2.0623 ha 277,104 ha

 Persoane juridice: poziţii deschise- 115

Suprafețe declarate:
TEREN
AGRICOL

ARABIL PĂŞUNE LIVEZI FÎNEŢE

166,6591 ha 35,4525 ha 104.868 ha 0 26,3386 ha

 Total terenuri înregistrate:
TEREN
AGRICOL

ARABIL PĂŞUNE LIVEZI FÎNEŢE TEREN
NEAGRICO
L

PĂDURI ŞI
ALTE
TERENURI
CU
VEGETAŢI
E
FORESTIE
RĂ

1808,10
29

861,0695
ha

162.4739
ha

4,2323
ha

780,3272
ha

228.8957
ha

1257,717
2 ha

 Animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate
în condiţiile legii:

BOVINE OVINE CAPRIN
E

PORCIN
E

CABALIN
E

PĂSĂR
I

FAMILII
DE
ALBINE

480 capete 400
capete

30
capete

120
capete

15 capete 800
capete

334

 Numărul Atestatelor de producător eliberate în semestrul II anul 2018
până la data de 31.12.2018 este de 33buc.

 Numărul Carnetelor de comercializare eliberate în semestrul II 2018
până la data de 31.12.2018 este de 33 buc.

 Declaraţii pentru înscrierea/modificarea datelor în registru agricol pe
anul 2018 au fost înregistrate un număr de 10 buc.
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 Alte adeverinţe, necesare cetățenilor pentru utilități, stabilire
domicilii/reședință, notar public, instanță, succesiuni, etc., eliberate de
la începutul anului 2018 până la data de 31.12.2018 este de 110 buc.

 S-au întocmit contracte de arendă pentru terenul arabil în număr de 3

 Înscrierea datelor în noile registre agricole 2015-2019 pe suport de
hârtie este în curs de desfăşurare , fiind realizată în proporţie de 90%.

 Înscrierea datelor în registre agricole 2015-2019 în sistem informatic
este de 100% din datele înscrise în registrul agricol pe suport hârtie.
Înregistrarea modificărilor intervenite este în curs de desfăşurare fiind
realizată în proporţie de 97 % din modificările solicitate.

În urma acestei analize și în conformitate cu prevederile Hotărârii
ConsIliului local al comunei Pârteștii de Jos,jud.Suceava, nr.13 din 30.03.2018
privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul
agricol 2015-2019, s-au transmis invitații către persoanele fizice și/ sau
juridice care nu s-au prezentat la primărie pentru declararea datelor la
registrul agricol.

Consiliul local va fi înștiințat semestrial despre ducerea la îndeplinire a
prevederilor Hotărârii ConsIliului local al comunei Pârteștii de Jos,jud.Suceava,
nr.13 din 30.03.2018 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea
înscrierii datelor în registrul agricol 2015-2019.

Compartiment agricol și juridic

Secretar,
Întocmit

Ciornei Laura Consilier
superior

Sava Maria


