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HOTĂRÂRE
Referitor la: analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol, pentru trimestrul II,
anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de
31.08.2020, ședință publică,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. 37 din 22.07.2020 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în
registrul agricol, pentru trimestrul II, anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei
activităţi;
- anunțul nr. 2955 din 22.07.2020 privind publicarea proiectului de hotărâre;
prevederile
prevederile
art.
7,
alin.
4
din
Ordinul
comun
nr.
25/1382/37/1642/14297/746/20/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a
registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 14, art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată;
- referatul de aprobare nr. 37 din 22.07.2020 al primarului, inițiatorul proiectului de hotărâre;
- raportul nr. 3467 din 21.08.2020 al compartimentului de resort;
- avizul nr. 47 din 31.08.2020 al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economicofinanciare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism;
- avizul nr. 47 din 30.08.2020 al comisiei de specialitate nr. 2 - pentru învăţământ, sănătate şi
familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte;
- avizul nr. 47 din 30.08.2020 al comisiei de specialitate nr. 3 – juridică şi de disciplină, muncă şi
protecţie socială,
în temeiul prevederilor art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL
al comunei Săliștea, județul Alba, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă însuşirea raportului privind stadiul înscrierilor datelor în registrul agricol, pentru
trimestrul II, anul 2020, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activităţii privind înscrierea datelor în
registrul agricol, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, primarului comunei,
compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Săliştea, pentru ducere la îndeplinire şi
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Chiriluț Flavius Emil

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Ionescu Mihaela-Alina

Săliștea, 31.08.2020
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ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 47 DIN 31.08.2020
RAPORT
privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol, pentru trimestrul II , anul 2020
Având în vedere prevederile art. 7, alin. 4 din Ordinul comun nr.
25/1382/37/1642/14297/746/20/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de
completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, cu privire la atribuţia primarului de a
prezenta trimestrial analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre,
măsurile pentru eficientizarea activităţii, se impune necesitatea elaborării şi adoptării unui raport
privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol, elaborat de compartimentul agricol, fond
funciar.
Au fost prelucrate de către personalul compartimentului agricol, fond funciar următoarele
documente:
- înregistrarea în registrul agricol a persoanelor fizice şi juridice proprietari de teren şi
animale prin declaraţii anuale;
- înregistrarea în registrul agricol a asociaţiilor agricole, a societăţilor comerciale care deţin
terenuri agricole în exploatare;
- eliberarea de adeverinţe care certifică deţinerea în proprietate a unor suprafeţe de teren
conform datelor declarate în registrul agricol pentru persoanele fizice şi juridice necesare pentru
APIA;
- eliberarea de adeverinţe necesare pentru ajutor social, spitalizare, obţinerea pensiilor
pentru persoane cu handicap, burse şcolare, etc.;
- adeverinţe necesare pentru organele de cercetare penală, instanţă;
- verificarea în baza de date a suprafeţelor de teren, declarate în registrul agricol, necesare
birourilor notariale pentru succesiuni;
- eliberarea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor agricole,
prin completarea proceselor-verbale constatatoare în urma verificării pe teren a existenţei produselor
agricole;
- rezolvarea corespondenţei pentru compartimentul agricol, fond funciar prin registratură;
- înregistrarea în registrul special a arendaşilor, persoane fizice şi juridice, care cultivă
terenuri, a contractelor de arendare şi a actelor adiţionale la contractul de arendare;
- verificarea unor gospodării, în vederea verificării veridicităţii declaraţiilor înscrise în registrul
agricol, cu privire la deţinerea/utilizarea terenurilor agricole, animalelor, produselor animale şi
vegetale, destinate comercializării în târguri şi pieţe.
În registrele agricole ale comunei Săliştea, întocmite pentru perioada 2015 – 2019, pe
suport hârtie au fost înregistrate 926 poziţii de rol, iar în format electronic au fost înregistrate 457
poziţii de rol.
Datorită faptului că registrele agricole pentru perioada 2020-2024 au fost achiziționate chiar
în trimestrul supus analizei, precum și volumului mare de muncă pentru completarea acestora
scriptic și aducerea la zi a formatului electronic, fiind necesară antrenarea a mai mult de o persoană,
datorită altor atribuții ce trebuie îndeplinite, altor documente, situații cu termene ce trebuie întocmite
de către inspectorul responsabil cu registrul agricol, noile registre nu au fost completate.
Promovarea unui program de măsuri aferent, cu responsabilitatea punerii în practică
imediată, va fi eficient în ce priveşte realizarea activităţii în condiţii optime.
ÎNTOCMIT,
Insp. OANA MARINELA
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Chiriluț Flavius Emil

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Ionescu Mihaela-Alina
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ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 47 DIN 31.08.2020
PROGRAM DE MĂSURI
pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol
1. Persoana(ele) desemnată(e) de primarul comunei Săliştea prin dispoziţie va/vor
respecta prevederile legale cu privire la completarea registrului agricol
Răspunde: Persoana(ele) desemnată(e)
Termen: Permanent
2. Centralizarea datelor din registrul agricol în conformitate cu prevederile legale în
vigoare
Răspunde: Inspector (agent agricol)
Termen: Permanent
3. Realizarea în mod obligatoriu a corespondenţei la nivelul comunei atât cu poziţia
din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât şi cu numărul din rolul nominal unic
ce îl priveşte pe contribuabilul respectiv. În situaţia în care în perioada anterioară
gospodăria în cauză nu a avut dechisă poziţie în registrul agricol, se va face menţiunea
„poziţie nouă”.
Răspunde: Inspector (agent agricol)
Termen: Permanent
4. Înscrierea datelor în registrul agricol, corect din punct de vedere al termenilor
utilizaţi, sub aspect gramatical, ortografic, punctuaţie, conform normelor academice în
vigoare.
Răspunde: Persoana(ele) desemnată(e)
Termen: Permanent
5. Luarea tuturor măsurilor pentru întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol pe
suport hârtie şi în format electronic, pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii
sau sustragerii acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru cu respectarea
prevederilor legale.
Răspunde: Persoana(ele) desemnată(e)
Termen: Permanent
6. Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria
răspundere 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 agentul agricol, potrivit programului
stabilit de către primarul comunei,
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 registrul agricol,

