ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE
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 COMUNEI MITRENI, JUDEŢUL CALARASI, întrunit
in şedinţa ordinara astăzi 21 ianuarie 2021;
Având in vedere:
 Referatul de aprobare nr. 185/13.01.2021, intocmit de catre Primarul comunei Mitrenidomnul Ciprian-Constantin Panait;
 raportul compartimentului de specialitate cu privire la analiza stadiului de inscriere a datelor
in Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru
eficientizarea acestei activitati, nr. 184/13.01.2021;
 avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, inregistrat cu nr. 1/21.01.2021;
 avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, înregistrat cu nr. 2/21.01.2021;
 avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați
social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe
langa Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 3/21.01.2021;
 prevederilor art.l teza I din Hotararea Guvemului nr.985/2019 privind registrul agricol
pentru perioada 2020-2024;
 Ordinul nr. 37 din 5 martie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de
completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
 prevederile OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 prevederile Legii nr. 52/2003, lege privind transparenta decizionala in administratia publica ;
 prevederile art. 136 alin. (1) si art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019
privind codul administrativ;
In temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se ia act si se aproba raportul privind analiza stadiului de inscriere a datelor in
Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020 , conform anexei nr. 1 care face parte integranta
din prezentul proiect de hotarare;

Art.2. Se aproba Programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor
in Registrul Agricol al comunei Mitreni, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din
prezentul proiect de hotarare;
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza domnul primar si
compartimuntul Registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Mitreni
Secretarul comunei va lua masuri de comunicare a prezentei hotărâri celor interesaţi
in termenul prevăzut de lege.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, TRĂZNITU DUMITRU
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
Nr. consilieri:13
Din care prezenti: 13
Voturi pentru: 13
Nr. 1
Adoptata la comuna Mitreni
Astazi 21 ianuarie 2021

Anexa nr.1
la HCL nr. 1/21.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020

 Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 37 din 5 martie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 semestrial, in sedinta consiliului local,
prin grija primarului, se face analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol si, prin hotarare, se
stabilesc masuri de eficientizarea acestei activitati" s-a intocmit prezentul RAPORT
Registrul agricol (atat cel pe suport hartie cat si cel in format electronic) se deschide pe o perioada de 5 ani.
Conform art. 6 alin.(1) lit. e) si alin.(6) din ordinul comun mai sus amintit "Inscrierea datelor in registrul agricol se
face pe baza declaratiei date pe propria raspundere de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major
al gospodariei, care dispune de capacitate deplina de exercitiu, dupa cum urmeaza:
a.
b.

prin vizitarea persoanelor fizice de catre persoanele imputernicite cu completarea registrului agricol;
la primarie, in cazul in care un reprezentant major al persoanei fizice se prezinta din proprie initiativa sau
pentru rezolvarea altor probleme;
c. pe baza declaratiei trimise prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligatia de
a fii inregistrata in registrul agricol;
d. pe baza unei procuri notariale date de capul gospodariei;
e. prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au abligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea
datelor in registrul agricol"
In comuna Mitreni, la data de 31 ianuarie 2020, stadiul inscrierii datelor in registrul agricol este urmatorul:
1.

2.

Persoane fizice cu domiciliul in localitate: 1700 pozitii
 Teren agricol
-2945,52 ha din care:
 arabil
-2876,63 ha
 pasune
-1,79 ha
 vie hibrida
-65,7ha
 livada tanara
-1,40 ha
 Animale domestice si/sau animale salbatice crescute in captivitate in conditiile legii:
 Bovine
-63 capete
 Ovine
- 670 capete
 Caprine
-169 capete
 Porcine
-1320 capete
 cabaline
-80 capete
 Pasari(galinacee)- 30154 capete, din care la persoane juridice o capete;
 Albine
-603 familii
Persoane fizice cu domiciliul in alte localitati: 644 pozitii
 Teren agricol
-582,8 ha din care:
 arabil
- 581 ha
 vie hibrida -1,8ha
 pasune – 126,35 ha

3.

4.

5.
6.

 livada tanara - 0
 livezi;
-0 ha
 Teren forestier
- 0 ha
Persoane juridice cu sediul in localitate: 22 pozitii
 Teren agricol
- 263,22 ha.din care:
 arabil
- 131,37 ha
 pasune
- 126,35ha
 livezi
-1ha
 vii hibrida
-4,5 ha
 Padure
-575 ha
Persoane juridice cu sediul in alte localitati: 25 pozitii
 Teren agricol
-256,00 ha din care:
 arabil
-256,00 ha
Terenuri ocupate cu Curti-constructii: 212 ha
Terenuri degradate si neproductive:15 ha

In semestrul II al anului 2020 au fost prelucrate de catre personalul cu atributii in completarea si tinerea la
zi a registrului agricol urmatoarele documente:
 inregistrarea in registrul Agricol a persoanelor fizice si juridice proprietari de teren si animale prin
declaratii anuale;
 inregistrarea in registrul Agricol a asociatiilor agricole, a societatilor comerciale cu capital privat si
a celor cu capital mixt care detin terenuri agricole in exploatare;
 eliberarea de adeverinte care certifica detinerea in propriatate a unor suprafete de teren conform
datelor declarate in Registrul Agricol pentru persoanele fizice si juridice necesare pentru APIA;
 eliberarea de adeverinte necesare pentru ajutor social, alocatii de sprijin familial, etc;
 adeverinte necesare pentru organele de cercetare penala, instanta, etc;
 verificarea in baza de date a suprafetelor de teren, declarate in in registrul Agricol, necesare
birourilor notariale pentru succesiuni;
 rezolvarea corespondentei pentru registrul Agricol prin Registratura;
 inregistrarea in registrul special a arendasilor, persoane fizice si juridice, care culticva terenuri, a
contractelor de arendare si a actelor aditionale la contractul de arendare;

Avand in vedere cele expuse, propunem Consiliului Local al comunei Mitreni spre analiza si aprobare
proiectul de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului
2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.
Președinte de ședință
Consilier local Trăznitu Dumitru

Contrasemnează,
Secretar general comună, dr. Mariana Oprican
Intocmit,
Referent superior,
Iuliana Tudor

Anexa nr.2
la HCL nr. 1/21.01.2021
PROGRAM DE MASURI
pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Mitreni
Nr.
crt.

Denumirea activitatii

Termen de
realizare

Persoana responsabila

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 efectua verificarea in teren a
corectitudinii inscrierii datelor pe baza declaratiei pe
propria raspundere data de catre capii gospodariilor si de
catre reprezentantii legali ai unitatilor cu personalitate
juridica

Permanent

Tudor Iuliana

2

Introducerea datelor de la pozitiile completate pe suport
de hartie in programul informatic, precum si tinerea
permanenta a evidentei paralele, atat pe suport scris cat si
in format electronic

Iulie

Tudor Iuliana

Secretarul unitati administrativ teritoriale Mitreni, sau alte
persoane desemnate din cadrul aparatului de sepecialitate
al primarului Comunei Mitreni, verifica concordanta dintre
cele doua forme de registru agricol, in format electronic si
pe suport de hartie

Iulie

Circularea rapida si de indata a oricaror date referitoare la
imobilele, cladirile sau terenurile personelor fizice sau
juridice

Permanent

5

Orice modificare la registrul agricol se va face numai cu
avizul scris al secretarului comunei

Permanent

Tudor Iuliana

6

Confruntarea periodica a datelor inscrise in registrul
agricol cu evidentele existente la cabinetul sanitarveterinar

Permanent

Tudor Iuliana

7

Vor fi aplicate sanctiunile prevazute de lege in cazurile in
care cu ocazia verificarilor in teren se constata declararea
de date false sau neconforme cu realitatea

Permanent

Tudor Iuliana

3

4

decembrie

Secretarul comunei
Mitreni

decembrie

Tudor iuliana
Ion Cornelia Madalina

Neagu Florina Daniela

Președinte de ședință
Consilier local Trăznitu Dumitru
Contrasemnează
Secretar general comună, dr. Mariana Oprican

