ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Referitor la: analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol, pentru
trimestrul II, anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
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;
- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 14, art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Co dul 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,
în temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNE:

Art. 1. Însuşirea raportului privind stadiul înscrierilor datelor în registrul agricol,
pentru trimestrul II, anul 2020, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din
prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2. Stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activităţii privind înscrierea datelor
în registrul agricol, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul
proiect de hotărâre.
Art. 3. După adoptare hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. După adoptare hotărârea se va comunica, prin grija secretarului general,
primarului comunei, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei
Săliştea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba.
INIŢIATOR,
PRIMAR
Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL

Avizează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Jr. IONESCU MIHAELA-ALINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIŞTEA

NR. 37/22.07.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre referitor la analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi
stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, 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, primarul are obligaţia de a prezenta trimestrial analiza
stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru
eficientizarea activităţii.
Registrul agricol constituie:
- documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu date cu privire la
gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau
entități juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale;
- sursa de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar,
protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar, servicii publice de interes local și altele
asemenea;
- baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi:
a) eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deținerea parcelelor agricole, a animalelor
și a păsărilor;
b) eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare, în
vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii și de
exercitare a comerțului cu aceste produse;
c) eliberarea adeverințelor privind calitatea de producător agricol, în cazul celor care nu
desfășoară activitate economică pentru care se eliberează documentele prevăzute la lit. b);
d) starea materială pentru situații de asistență/protecție socială, pentru obținerea unor
beneficii/servicii sociale;
e) alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare;
- sursa administrativă de date pentru sistemul informațional statistic, respectiv: statistica oficială,
pregătirea, organizarea și producerea de statistici pentru recensământul clădirilor și al populației, ale
unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observări statistice prin sondaj, pentru actualizarea
Registrului statistic al exploatațiilor agricole, și altele asemenea;
- baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificărilor
încrucișate între datele din registrul agricol și datele înscrise în registre specifice ținute de alte instituții.
Cu titlu de exemplu, fără a se limita la acesta:
a) Sistemul integrat de administrare și control (IACS) de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură (APIA);
b) Registrul național al exploatațiilor (RNE);
- baza de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafețelor de
teren și de evidență a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de
plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri – plăți directe, ajutoare naționale
tranzitorii din domeniul vegetal și zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală,
măsuri de piață, precum și alte forme de sprijin finanțate din fonduri europene și din bugetul național.
Având în vedere cele menţionate mai sus, propun adoptarea hotărârii în forma în care proiectul
de hotărâre a fost iniţiat.
Iniţiator,
PRIMAR,
Jr. STĂNILĂ AUREL-EMIL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIŞTEA

NR. 3467/21.08.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre referitor la analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, 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, conform cărora
“ (4) Trimestrial, 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, inclusiv
pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe
linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin
prezentele norme.”,
se impune necesitatea elaborării şi adoptării unui raport privind stadiul de înscriere a
datelor în registrul agricol, elaborat de compartimentul agricol, fond funciar şi
stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
Având în vedere cele menţionate mai sus, propun adoptarea hotărârii în forma în
care proiectul de hotărâre a fost iniţiat.
ÎNTOCMIT,
Insp. OANA MARINELA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIŞTEA

ANEXA NR. 1
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

