
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
AN CEL MARE

HOTARARE
pentru aprobarea Raportului privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol

pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare;
Vdzdnd referatul de aprobare inregistrat sub nr. 642 din 09.02.2017, prin care Primarul
comunei propune aprobarea raportului privind stadiul de inscriere a datelor in Registrul
agricol penfu perioada 0 1.01.2016-31.12.2016,

Examin6nd raportul de specialitate inregistrat sub m.642 din09.02.20l7, prin care se

propune aprobarea raportului privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru
perioada 0 1.0 1.20 16-3 1. 12.2016,

in aplicarea prevederilor art.8, alin.4 din Ordinul 7341480/1003/3727 din anul 2015
pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-
20t9;

Ludnd in considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local.

in conformitate cu prevederile art.36, alin.(9), art.63, alin.(3), tit.'b- din Legea
w.215/2001privind administralia publicd localS, republicati, cu modificirile gi completiirile
ulterioare,

HorAnAgrr:

Art,l - Se aprobd Raportul privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol
pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, conform anexei, care face parte integrantd din
prezenta hotlrdre.

Arl.2 - Pentru eficientizarea activitatii se aproba achizitia de servicii in vederea
credrii unei baze de date electronice pentru documentele ce stau Ia baza inscrierii datelor in
Registrul agricol.

Art.3 - Primarul comunei $tefan cel Mare, prin compartimentele din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotErdri.

Art.4 - Secretarul comunei va comunica prezentahotdrdre persoanelor gi instituliilor
interesate.

Pregedinte de Eedinfi,

Contrasemneazd:

omunei,

Ilie Costel

Nr. 8 din 13.02.2017
Stoleru lae
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Comuna Slefan cel Mare
Nr. 253/19.01'2017

Anexa la HCL nr. E/2017

MPORT DE ACTIWTATE
pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016

pivind sladiu de inscriere a datelor in registrul agricol

in temeiul art.8, alin.4 din Ordinul 71414801100313727 din anul 2015 pentru

aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-
2019, depunem spre informare Consiliului Local al comunei Stefan cel Muq analiza

stadiului de inscriere a datelot in registrul agricol.

Compartimentul Registm Agricol se aflE in subordinea Secretarului Primdriei

Comunei Stefan cel Mare gi are in componen{d un post de consilier asistent, ocupat
prin recrutare in data de 18.12.2015. Se propune majorarea numarului de posturi si
incadrarea de personal suplimentar sau achizitia de servicii pentru crearea unei baze de

date electronice pentru documentele ce stau la baza inscrierilor de date in registrul
agricol.

Atribufiile Serviciului Agricol sunt in materia apliclrii prevederilor legale
privind registrul agricol sunt urmitoarele :

inregistrarea in Registrul Agricol, atdt pe suport de hdrtie cdt Si in baza de date
electronicd, a persoanelor fzice gi juridice proprietari de terenuri Si/sau animale prin
declaralii anuale in baza cdrora se elibereazd :
adeverinle necesare pentru burse, spitalizare, instanld, subvenlii, etc.
certificate de producdtor,
rapoarte statistice
inregistrarea contractelor de arendd.

Participarea la activitatea privind verificarea dosarelor, tntocmirea planurilor
parcelare, punerea in posesie a persoanelor tndreptdsite conform legilor de restituire
a proprietdlilor.
inregistrarea in baza de date informatizatd a tuturor modificdrilor care apar prin
donafii, mo$teniri, vdnzdri - cumpdrdri Si intre1inerea cadastntlui agricol.

in anul 2016 aufost prelucrate de cdtre personalul Compartimentului Registru
Agricol urmdtoarele documente :

inregistrarea in Registrul Agricol a persoanelor fizice 9i juridice proprietari de teren $i
animale prin declaralii anuale - tipul 1- 200 pozilii, tipul 2 - 150 pozifii, defuncti -
38 pozitii
inregistrarea in Registrul Agricol a asocialiilor agricole, a societ6lilor comerciale cu
capital privat gi a celor cu capital mixt care de{in terenuri agricole in exploatare - tipul
3 - 18 si tipul4 - 13 poziqii,
eliberarea de adeverinte care certificE delinerea in proprietate a unor suprafefe de teren
conform datelor declarate in Registrul Agricol penffu persoanele fizice gi juridice
necesare pentru APIA - 182 adeverin\e,
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eliberarea de adeverinle necesare pentru ajutor social, spitalizare, oblinerea pensiilor
pentru handicapafi, burse gcolare, instanta, etc. - 825 adeverinle,

verificarea in baza de date a suprafe(elor de teren, declarate in Registrul Agricol,
necesare birourilor notariale pentru succesiuni - 38 verificdri,
verificat date in registrul agricol pentru cereri pentru marcat pEdure - 140 verfficari.
verificarea declaraliilor in vederea stabilirii impozitului pe teren pentru persoane fizice
9i juridice conform Legiiw.54112003 cu modificirile qi complet6rile ulterioare - l6
declaralii fiscale,
eliberarea atestatelor de producdtor agricol pentru valorificarea produselor vegetale gi

animale pe pia(a liber6, prin completarea proceselor-verbale constatatoare in urma
verificdrii pe teren a existenlei Produselor agricole - 20

rezolvarea corespondenlei pentru Serviciul Agricol prin Registraturd - l6 cereri;
inregistrarea in Registrul special a arendaqilor, persoane fizice qi juridice, caxe cultiv6
terenuri, a contractelor de arendare gi a actelor adilionale la contractul de arendare -
196 contracte;
verificarea unui numEr de 40 gospoddrii, in vederea verifrcdrii veridicitdlii declaraliilor
inscrise in Registrul agricol, cu privire la detinerea futilizarea terenurilor agricole,
animalelor, produselor animale gi vegetale, destinate comercializdrii in targuri gi pie{e,

inmdnarea unui num6r de l0 invitalii in vederea prezent6rii pentru inregistrarea gi

completarea la zi a Registrului agricol, la domiciliul cetdfenilor.
In ceea ce priveste registrul agricol electronic, acesta a fost completat in procent

de 100% si adus la zi in procent de 85%o

Obiectivele stabilite in anul 2016 au fost aproape in totalitate indeplinite.
Pentru anul 2017 se are in vedere eficientizarea activitdti in vederea finalizarii

scrierii rolurilor agricole pe support de hanie si satisfacerii cerintelor cetilenilor
comunei Stefan cel Mare si se intentioneaza, lu6nd in considerare evolutiile legislatiei,
angajarea de personal suplimentar .

COMPARTIMENT R,A.
Buraga Mirela Teodora
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