ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU

PROIECT DE H O T Ă R Â R E

nr. 7 / 2021

privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II
al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU
Având în vedere Referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr. 6/11.01.2020 prin
care se propune analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului
2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati,
In conformitate cu prevederile OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale H.G nr. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;
In baza prevederilor art. 7, alin 4 din Normele tehnice privind modul de completare a registrului
agricol pentru perioadă 2020-2024, aprobat prin Ordinul comun nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/
746/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru
perioada 2020-2024;
In temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (1), ale art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata, precum si ale
Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului
2020, in conformitate cu datele din raportul Serviciului Registrul Agricol, Gospodărie Comunală, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Geoagiu, prevazut anexa 1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba Programul de masuri pentru eficientizarea datelor inscrise in Registrul
agricol,conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara
- Primarului orașului Geoagiu
- Serviciului Registrul Agricol, Gospodărie Comunală
- Se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului.
Geoagiu, 11.01.2021

INITIATOR,
Primar,
ec. Cărăguț Vasile

AVIZAT,
Secretar General,
Jr. Cimpoeșu Maria
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Anexa nr. 1 la HCL Geoagiu nr. ___ / 2021

RAPORT
privind stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestru II al anului 2020

Avand in vedere dispozitiile OG nr.28/2008 privind registrul agricol, ale H.G. nr. 985/2019
privind registrul agricol pentru perioadă 2020-2024 si Ordinul nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/ 746/2020
pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada
2020-2024, in care la art.7 alin (4), se prevede ca in sedinta consiliului local,prin grija primarului,se face
analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol si, prin hotarare, se stabilesc masuri pentru
eficientizarea acestei activitati”, s-a intocmit prezentul raport.
Conform “Normelor tehnice de completare a registrului agricol”, acesta se constituie ca
document oficial de evidenta primara in care se inscriu date privind:
• componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica;
• terenurile aflate in proprietate sau in folosinta,identificate pe parcele,pe categorii de
folosinta,intravilan/extravilan;
• terenurile agricole aflate in folosiinta si modul de detinere a respectivelor suprafete agricole;
• modul de utilizare a suprafetelor agricole,respectiv:suprafata arabila cultivata cu principalele
culturi,suprafetele de teren necultivat,ogoarele,suprafata cultivata in sere,solare si alte spatii
protejate,suprafata utilizata pentru culturi successive in camp,culturi intercalate,culturi modificate
genetic pe raza localitatii si suprafata cultivata cu legume si cartofi in gradinile familiale, numarul
pomilor razleti,suprafata plantatiilor pomicole si numarul pomilor,alte plantatii pomicole aflate in
teren agricol,viile,pepinierele viticole si hameisti,suprafetele efectiv irigate in camp;
• animalele domestice si/sau animalele salbatice crescute in captivitate,respectiv:situaţia la inceputul
semestrului,evolutia efectivelor de animale in cursul anului aflate in proprietatea
gospodariilor/exploatatiilor agricole fara personalitate juridica, cu domiciliul in localitate, si/sau in
proprietatea entitatilor cu personalitate juridica,care au activitatea pe raza localitatii;
• echipamentele utilajele si instalatiile/agregatele pentru agricultura si silvicultura,mijloacele de
transport cu tractiune animal si mecanica existente la inceputul anului;
• aplicarea ingrasamintelor,amendamentelor si pesticidelor,utilizarea ingrasamintelor chimice la
principalele culturi;
• cladirile existente la inceputul anului pe raza localitatii;
• atestatele de producator si carnetele de comercializare eliberate/vizate;
• mentiuni cu privire la sesizarile/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale inaintate
natarilor publici;
• inregistrari privind exercitarea dreptului de preemtiune;
• inregistrari privind contractele de arendare;
• inregistrari privind contractele de concesiune/inchiriere;
• alte mentiuni;
In semestrul II al anului 2020,stadiul activitatii desfasurate la registrul agricol este urmatorul:
- au fost completate volume separate pentru urmatoarele categorii de detinatori de terenuri si animale
dupa cum urmeaza:
1.Tipul I-persoane fizice cu domiciliul fiscal in localitate- 2013 pozitii
a) Teren agricol total - 3693,10 ha;
-teren arabil
2034,34 ha;
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- pasuni naturale - 914,06 ha;
- fanete naturale - 537,08 ha;
- livada
139,54 ha;
- vii
9,58 ha;
-gradina casei 58,50 ha
b) Teren neagricol total - 853,12 ha;
- paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera -351,04 ha;
- constructii
- 84,2 ha;
- terenuri degradate si neproductive
- 415,07 ha;
- ape
- 2,69 ha;
-drumuri
-0,12 ha
2.Tipul II -persoane fizice cu domiciliul fiscal in alte localitati- 2584 pozitii
a) Teren agricol total - 3065,08 ha;
-teren arabil
1741,36 ha;
- pasuni naturale 693,69 ha;
- fanete naturale 497,41 ha;
- livada
119,43 ha;
- vii
1,46 ha
- gradina casei 11,73 ha
b)Teren neagricol total - 740,63 ha
- paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera - 369,80 ha;
- constructii
- 42,31 ha;
- terenuri degradate si neproductive
- 326,46 ha;
-ape
-2,06 ha
3.Tipul III -persoane juridice cu domiciliul fiscal in localitate – 62 pozitii
a) Teren agricol total – 1374,47 ha;
-teren arabil
- 172,55 ha;
- pasuni naturale - 1115,94 ha;
- fanete naturale - 23,32 ha;
- livada
- 62,22 ha;
-gradina
- 0,44 ha
b) Teren neagricol total – 2277,31 ha;
- paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera - 2198,77 ha;
- constructii
- 28,59 ha;
- terenuri degradate si neproductive
- 49,66 ha;
-ape
- 0,29 ha ;
4.Tipul IV – persoane juridice cu domiciliul fiscal in alte localitati -78 pozitii
a) Teren agricol total - 402,08 ha;
-teren arabil
- 183,28 ha;
- pasuni naturale – 159,37 ha;
- fanete naturale - 53,2 ha;
- livada
6,22 ha;
-gradina
-0,01 ha
b)Teren neagricol total -102,43 ha
- Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera – 77,22 ha
- constructii
- 6,46 ha
- terenuri degradate si neproductive
– 12,38 ha
-ape
-- 5,04 ha
-drumuri
-- 1,33 ha
5.Animale domestice si/sau animale salbatice crescute in captivitate in conditile legii:
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Bovine - 1108 capete;
Ovine - 7160 capete:
Caprine-148 capete;
Porcine - 318 capete;
Cabaline – 50 capete;
Magari - 246 capete;
Pasari - 11036 capete;
Familii de albine - 1120;
Iepuri - 380 capete;

Reactualizarea registrelor agricole la sfarsitul semestrului II al anului 2020 in format electronic a fost
realizat in proportie de 100 %.
Din totalul de 4737 pozitii in registrul agricol suport hartie 2020-2024 , au fost introduse in format
electronic prin programul E-guvernare un numar de 4737 ”pozitii”.
Avand in vedere ca registrul agricol, atat cel pe suport hartie, cat si cel in format electronic, se
deschide pe o perioadă de 5 ani (2020-2024), pentru semestrul II al anului 2020 s-au deschis 18 “pozitii
noi.
De asemenea, s-au eliberat de la registrul agricol urmatoarele adrese, adeverinte si note interne:
- 875 adeverinte pentru beneficiarii de ajutor social, cantina sociala burse scolare adeverinte
pentru obtinerea cartii de identitate, adeverinte cu suprafetele de teren din evidentele registrului agricol;
- s-au eliberat 11 atestate de producator pentru comercializarea produselor agricole si
alimentare si 11 carnete de comercializare.
-s-au completat pe anul in curs 25 atestate de producator si 25 carnete de comercializare a
produselor agricole si alimentare, eliberate in anul anterior .
Aceasta activitate presupune intocmirea unei documentatii specifice, deplasarea in teren pentru
verificarea existentei in gospodarii a produselor destinate comercializarii in piete in vederea intocmirii
procesului verbal completarea atestatatului de producator si a carnetului de comercializare si obtinerea
actului consultativ din partea reprezentantului Directiei Agricole Judetene Hunedoara.
- furnizarea de situatii statistice catre Directia Agricola Hunedoara;
- s-au inregistrat un numar de 87 contracte de arendare;
-s-au inregistrat un numar de 2 contracte de comodat
Conform prevederilor art.11, alin (2) din Ordonanata Guvernului nr.28/2008 privind registrul
agricol cu modificarile si completarile ulterioare – “in cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu
fac declaratiile la termenele prevazute la alin. (1),se considera ca nu au intervenit niciun fel de
modificari,fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent,cu
mentiunea <<report din oficiu>> la rubrica <<semnatura declarantului>>.
Geoagiu, 11.01.2021

INITIATOR,
Primar,
ec. Cărăguț Vasile

AVIZAT,
Secretar General,
Jr. Cimpoeșu Maria
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Anexa nr. 2 la HCL Geoagiu nr. _______/2021
PROGRAM DE MASURI
pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul Agricol
Nr
Crt.
DENUMIREA ACTIVITATII
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 continua
verificarea in teren a corectitudinii inscrierii
datelor pe baza declaratiei data de catre capii
gospodariilor si de catre reprezentanti legali ai
unitatilor cu personalitate juridica.
2. Ori de cate ori intervin modificari in registrul
agricol referitoare la terenuri,la categoria de
folosinta a acestora,la cladiri,la mijloace de
transport sau la orice alte bunuri in proprietate ori
in folosinta dupa caz de natura sa conduca la
modificarea oricaror impozite si taxe locale
prevazute de Codul Fiscal, functionarii publici cu
atributii privind completarea si tinerea la zi a
datelor din registrul agricol au obligatia de a
comunica aceste modificari funcţionarilor publici
din compartimentele de resort al aparatului de
specialitate al Primarului, in termen de trei zile
lucratoare de la data modificarii.
Datele instrumentate la nivelul oricaror
compartimente de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului si care fac obiectul
inscrierii in registrul agricol se comunica
compartimentului de resort cu atributii in acest
sens in termen de trei zile lucratoare de la data
inregistrarii lor prin grija conducătorului
compartimentului respectiv.
3. Secretarul localitatii si alte persoane din aparatul
de specialitate al primarului anume desemnate de
acesta verifica concordanta dintre cele doua forme
de registru agricol,in format electronic si pe suport
de hartie si concordanta dintre datele din registrul
agricol si datele din registrul de rol nominal unic
4. Orice modificare in registrul agricol se va face
numai cu acordul scris al secretarului orasului
Geoagiu

5.

TERMEN DE
PERSOANE
INDEPLINIRE
RESPONSABILE
permanent
Functionarii publici cu
atributii in
completarea registrului
agricol

permanent

Functionarii publici cu
atributii in
completarea registrului
agricol

Lunar

Secretar Oras Geoagiu
Alte persoane
desemenate prin
dispozitia primarului

permanent

Secretar oras Geoagiu
Functionarii publici cu
atributii in
completarea registrului
agricol
Functionarii publici cu
atributii in
completarea registrului

Prin rotatie,o zi pe saptamana, functionarii publici permanent
cu atributii in completarea registrului agricol, vor
efectua verificari in teren privind declaratiile
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6.

7.

8.

inregistrate.
Vor fi aplicate sancţiunii prevazute de lege in permanent
cazurile in care cu ocazia verificarilor de catre
functionarii publici cu atributii in completarea
registrului agricol se constata declararea de date
neconforme cu realitatea, refuzul de declarare,
nedeclararea la termenele stabilite si in forma
solicitata a datelor care fac obiectul registrului
agricol
Se va verifica lunar, prin comparație, evidenta lunar
datelor din registrele Agricole si din evidenta
Biroului Impozite si Taxe Locale

Se va efectua inscrierea datelor in registrul agricol permanent
si prin invitarea la primarie a persoanelor fizice
care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru
inscrierea datelor in registrul agricol.

agricol
Primarul Orasului
Geoagiu

Functionarii publici cu
atributii in
completarea registrului
agricol
Sef Birou Impozite si
Taxe Locale
Functionarii publici cu
atributii in
completarea registrului
agricol

Geoagiu, 11.01.2021

INITIATOR,
Primar,
ec. Cărăguț Vasile

AVIZAT,
Secretar General,
Jr. Cimpoeșu Maria
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JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL GEOAGIU
PRIMAR
Nr. 6/ 11.01.2021
REFERAT DE APROBARE
Al proiectului de hotărâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru
semestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primara unitară, în care se înscriu
date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte
persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale.
Întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol se organizează conform celor prevăzute la art. 6
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 98/2009.
Înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, oraşe, municipii şi sectoare ale
municipiului Bucureşti de către persoanele cărora le revine, prin dispoziţie a primarului respectiv,
obligaţia completării, ţinerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic,
precum şi a centralizării şi transmiterii datelor către Registrul agricol naţional (RAN).
Secretarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după
caz, coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol şi de
transmitere a datelor către Registrul agricol naţional (RAN).
Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului
localităţii.
Semestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a
datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi.
Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de
folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate
ori în folosinţă, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute
de titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
funcţionarii cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole
au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor din compartimentele de resort din aparatul
de specialitate al primarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.
Datele instrumentate la nivelul oricăror compartimente de resort din aparatul de specialitate al
primarului şi care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se comunică compartimentului de resort cu
atribuţii în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, prin grija conducătorului
compartimentului respectiv. Cu titlu de exemplu, fără a se limita la acestea, sunt compartimentele de
resort din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniul:
a)administrării impozitelor şi taxelor locale;
b)amenajării teritoriului, urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii.
Pentru semestrul II al anului 2020 Serviciul Registrul Agricol, Gospodărie Comunală a întocmit
raportul privind stadiul inregistrărilor în registrul agricol, pe format de hârtie fiind înregistrate toate
gospodăriile populației cu bunurile pe care le dețin, iar în format electronic sunt actualizate 99%.
Se propune un plan de măsuri pentru îmbunătățirea activității de înscriere a datelor în registrul agricol.
Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre
dezbatere şi aprobare.
Primar,
ec. Cărăguţ Vasile
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JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA ORASULUI GEOAGIU
SERVICIUL RAGC
Nr. 7 / 14.01.2021
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru
semestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu si proiectul de hotarare cu
privire la analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020 si
stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitaticonsiderăm că este necesară şi oportună
adoptarea acestei hotărâri.
Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primara unitară, în care se înscriu
date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte
persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale.
Întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol se organizează conform celor prevăzute la art. 6
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 98/2009.
Înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului
Bucureşti de către persoanele cărora le revine, prin dispoziţie a primarului respectiv, obligaţia
completării, ţinerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi a
centralizării şi transmiterii datelor către Registrul agricol naţional (RAN).
Secretarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după
caz, coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol şi de
transmitere a datelor către Registrul agricol naţional (RAN).
Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului
localităţii.
Semestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a
datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi.
Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de
folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate
ori în folosinţă, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute
de titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
funcţionarii cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole
au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor din compartimentele de resort din aparatul
de specialitate al primarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.
Pentru semestrul I al anului 2019 Serviciul Registrul Agricol, Gospodărie Comunală a întocmit
raportul privind stadiul inregistrărilor în registrul agricol, pe format de hârtie fiind înregistrate toate
gospodăriile populației cu bunurile pe care le dețin, iar în format electronic sunt introduse 92% dintre
poziții.
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Se propune un plan de măsuri pentru îmbunătățirea activității de înscriere a datelor în registrul
agricol.
Proiectul de hotarare se intemeiaza pe dispozitiile OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale H.G nr. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru
perioada 2020-2024, precum și ale art. 7, alin 4 din Normele tehnice privind modul de completare a
registrului agricol pentru perioadă 2020-2024, aprobat prin Ordinul comun nr.
25/1.382/37/1.642/14.297/ 746/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a
registrului agricol pentru perioada 2020-2024;.
Pentru aceasta propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata.
Șef Serviciu RAGC
Dr. ing. Susan Marius

