
JUDETUL PRAHOV A 
COMUNA V ALEA CALUGAREASCA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind analiza stadiului de lnscriere a datelor In Registrul agricol pe semestrul I al anului 

2018 ~i stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activiti'i!i 

A vi\nd In vedere: 
- Expunerea de motive a primarului nr.l7199/25.07.20!8; 
-Raportul de specialitate a! compartimentului Registrul Agricol nr 

17203/25.07.2018.; 
- Raportul de activitate al compartimentului Registrul Agricol din cadrul aparatului 

de specialitate a! primarului, prin care se prezinti\ stadiul de lnscriere a datelor In registrul 
agricol; 

in temeiul dispozitiilor: 

O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

H.G.R nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015- 2019; 

art. 8, a! in. ( 4) din Ordinul 289/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 - 20 19; 

Legii nr. 54/2017 pentru modificarea completarea Ordonantei Guvernului nr. 
28/2008 privind registrul agricol; 

- programul de mllsuri pentru eficientizarea activitatii de lnscriere a date! or 
In Registrul Agricol; 

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridical contraventiilor, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 
republicata, cu modificllrile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art.36 alin.(l), art. 39 alin.(l) art.45 alin.(l) ~i art. 115, alin. (1) lit. 
b) din Legea nr.215/200 I privind administrafia publica !ocala, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

Consiliul Local a! Comunei Valca Calugarcasca adopta prczcnta hotilrarc: 

Art.!. Se ia act de stadiul de lnscriere a date! or In Registrul agricol pe semestrul I a! 
anului 2018 in conformitate cu datele din raportul de activitate a! Compartimentului 
Registrul Agricol, din cadrul aparatului de specialitate a! primarului comunei Valea 
Calugareasca, conform anexei nr. I care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Se aproba Programul de mlisuri pentru eficientizarea datelor inscrise 111 

Registrul agricol, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Cu ducere Ia lndeplinire a sarcinilor din prezenta hotarare se insarcineaza Primarul 
comunei Valea Calugareasca prin Compmtimentul Registrul Agricol si functionarii publici 
cu atributii in completarea registrului agricol. 



Art.4. - l'rezenta hotararc se comunica: lnstitutiei Prefectului judetului Prahova, Primarului 
comunei Valea Calugareasca, Compartimentului Registrul Agricol. 

Contrasemneaza, 
Secretar, 

Gheorghe Maria-Fe I icia 



RAPORT DE ACTIVIT ATE 
privind analiza stadiului de inscriere a date! or in Registrul agricol pe semestrul I al anului 
2018 ~i stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 

Avand in vedere H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 
2015 -2019, reglementata prin Ordinul 289/2017 privind aprobarea Normelor tehnice 
privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 care, Ia art. 
8 alin. (4) prevede ca , semestrial, in ~edinta consiliului local, prin grija primarului, se 
face analiza stadiului de inscriere a datelor in registml agricol ~i prin hotarare, se stabilesc 
masuri pentru eficientizarea acestei activitati", s-a intocmit prezentul RAPORT. 

Compm1imentul , REGISTRUL AGRICOL" functioneaza in subordinea directa a 
Secretarului Comunei Valea Calugareasca, Judetul Prahova. 
!.COMPONENT A COMPARTIMENTULUI: 
Activitatea compat1imentului este asigurata de : 
!.Inspector superior -Cernea Daniela 

2. Inspector superior- Cerna! Cezarina 
3.Referent- Cucu Cornelia 
4.Consilier Pancovici Mirela 

II. CADRUL LEGAL 

Activitatea compartimentului Registrul Agricol este reglementata prin prevederile 
urmatoarelor acte normative: 

Ordonanta Guvernului 28/2008,privind Registrul Agricol, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

- Hotarare de Guvern nr 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-20 19; 

Ordinul Administratiei Pub lice nr.289/20 17 pentru aprobarea Nonnelor tehnice privind 
modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-20 19; 

Legea Apicultmii nr.383/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune ~i 1nchiriere a 
suprafetelor de paji~ti din domeniul public/privat, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Legea 36/12.05.1995(R4) a notarilor publici ~i a activitatii notariale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
-Ordonanta Guvernului 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor ~i 

adeverintelor de ci'itre autoritatile pub lice centrale ~i locale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
_ Legea Arhivelor Nationale m 16/1996, republicata, cu modificarile ~i completarile; 

Ill.OBIECTUL DE ACTIVIT ATE AL COMPARTIMENTULUI 



Avand in vedere prevederile mi. I alin.(l) din Ordonanta de Guvern nr 28/2008, au 
obligafia de a organiza intocmirea ~i tinerea Ia zi a registrului agricol, atat pe suport bartie 
cat ~i in format electronic. 

Principalele activitafi desfa~urate de angajatii din cadrul registrului agricol constau in: 
I .Tinerea Ia zi a tuturor pozitiilor din registrele agricole, operatiune ce presupune 
inscrierea, completarea ~i centralizarea datelor dar ~i efectuarea operatiunilor de 
modificare a datelor ; 

In acest sens, fiecare pozitie din registrul agricol are un numar de 10 file respectiv 20 
pagini, continand un numiir de XVI capitole ~i 15 subcapitole, care trebuie completate 
cu urmiitoarele informatii: 
- Capitolul I-componenta gospodariei/exploatatiei agricole farii personalitate juridici\, 
nume, premnne, CNP, legiituri de rudenie-denumire-cod-mentiuni; 

Capitolul II- subcap II a si b terenurile aflate in proprietatea gospodariei (arabi!, 
pa~uni, fanete, vii, livezi, griidini familiale, paduri, drumuri ~i ciii ferate,construqii, 
terenuri neproductive, ape,biilfi) respectiv identificarea pe parcele a terenurilor aflate in 
proprietatea gospodariei, pe fiecare an In pmie; 

Capitolul III- modul de utilizare a suprafetelor agricole situate pe raza localiHi!ii, 
pe fiecare in parte; 
-Capitolul IV-subcap. a,al, bl, b2, c,-suprafata arabila cultivata pe raza localiti'llii- grupe 

de culturi ~i anume-cereale, leguminoase, radacinoase, plante textile, plante pentru 
industrializare, legume, plante de nutref, plante, producerea de seminte respectiv suprafata 
cultivata in sere ~i solarii pe raza localitatii ~i suprafata cultivata cu legume In gradinile 
familiale pe raza localitatii , pe fiecare an in parte , 

Capitolul V-subcap a,b,c,d - numarul pomilor razleti pe raza localitatii, suprafata 
plantatiilor pomicole ~i numarul pomilor pe raza localiti'llii, alte plantatii pomicole aflate 
in teren pe raza localitiitii, vii, pepinere viticole ~i hamei pe raza localitatii, pe fiecare an 
in parte; 

Capitolul VI-suprafetele efectiv irigate in camp, situate pe raza localitatii, pe 
culturi, pe flecare an in parte; 

Capito lui VII -animale domestice ~i/sau ani male salbatice crescute in captivitate, in 
conditiile legii, situatia Ia inceputul semestrului-pe specii ~i categorii de animale, pe 
fiecare an in parte; 

Capitolul VIII - evolufia efectivelor de animale in cursu! anului, aflate in 
proprietatea gospodariilor/exploatatiilor agricole tara personalitate juridici\, cu domiciliul 
lnlocalitate ~i /sau in proprietatea unitafilor cu personalitate juridici\, care au activitate pe 
raza localitatii, pe fiecare anln parte; 

Capitolul IX-utilaje, instalatii pentru agricultura ~i silvicultura, mijloace de 
transport cu traqiune mecanici'l ~i animala existente Ia inceputul anului, pe fiecare an ln 
parte; 

CapitolulX- subcap. A,b - aplicarea lngri\~amintelor, amendamentelor ~i 

pesticidelor pe suprafete situate pe raza localiti'lfii, respectiv utilizarea ingra~amintelor 
chimice (in echivalent substanta activa) Ia principalele culturi, pe fiecare an In parte; 

Capitolul XI --{;Onstructii existente Ia lnceputul anului pe raza localitatii -dadiri, 
adresa cladirii, zona suprafata construita desfa~urata - metri pi'itrafi, tipul cladirii, anul 
terminarii, pe fiecare In parte; 



Capitolul XII - Atestatele de producator ~i carnetele de comercializare 
eliberate/vizate-produsul pentru care se solicita atestatul, nr atestat /data eliberarii, vizarii 
semestriale, seria ~i numarul carnetului de comercializare , data eliberarii nr. ~i data 
avizului consultativ; 

Capitolul XIII - Mentiuni cu privire Ia sesizarile/cererile pentru deschiderea 
procedurilor succesorale inaintate notarilor publici-data decesului-date despre succesibili
nume ~i prenumele, adresa, localitate, strada, numar,numar/data inregistrarii,SNP/BN 
(societate profesionala notariala, birou notarial) catre care se transmite; 

Capitolul XIV - Inregistrari privind exercitarea dreptului de preemtiune-nr.data 
ofertei de vanzare , suprafata (ha)-numi\rul de carte funciara, aviz final al MADR 
/DADR-nr. data, adeverinta de vanzare Iibera, nr. data, cumpi\rator, nume ~i premune, 
preful(lei); 

Capito lui XV- A) Imegistrari privind contractele de arendare- nume ~i premune 
arenda~, m. contract de arendi\, data incheierii contractului de arenda, perioada de 
arendare, suprafata parcelei arendate, categoria de folosinta, m bloc fizic, redevenfa(lei); 
B) Inregistrari privind contractele de concesiune, nume ~i prenume concedent, numi\r 
contract de concesiune, data incheierii contractului de concesiune, perioada de 
concesiune, suprafata parcelei concesionate, categoria de folosin(a, nr. bloc fizic. 
- Capitoul XVI- Mentiuni speciale. 
2.Furnizarea de date catre Directia Judeteana de Statistica, Directia Agricola sau altar 
institufii, daca este cazul; 
3.Intocmirea ~i eliberarea de atestate de producator ~i carne! de comercializare a produselor 
agricole; 
4. Eliberarea adeverinfelor cu privire Ia datele inscrise in registrele agricole sau cu privire 
Ia alte date existente in baza de date . 
5. Inregistrarea contractelor de arendare ~i a actelor aditionale incheiate intre arendatori ~i 
arenda~i; 

6. inregistrarea contractelor de concesiune ~i a actelor aditionale , incheiate lntre 
concedent ~i concesionar pentru bunurile agricole aflate pe raza Comunei Valea 
Calugareasca; 

7. Efectuarea de activitati In afara biroului(munca de teren) ceea ce consta In verificarea 
gospodariilor populatiei sau a societatilor comerciale detinatoare de terenuri agricole sau 
crescatoare de albine (din categoriile bovine,ovine,porcine, cabaline,familii de albine ), 

8. Efectuarea de activitati privind relatii cu publicul, consiliere, acordare de sprijin celor 
care se adreseaza cu diferite probleme agricole; 

9. Colaborarea cu celelalte servicii ale primariei In rezolvarea numeroaselor probleme 
curente ~i colaborarea cu diferite institutii ( direc(ia de statistica, oficiul de cadastru, 
direc(ia agicola, ,serviciul finante pub lice locale, serviciul de evidenta a populatiei, etc) 
In limita competentei stabilite de conducerea Primariei Comunei Valea Calugareasca, 

I 0. Intocmirea de rapoarte ~i referate pentru ~edintele de Consiliu Local, 
II. Predarea anuala a documentelor create de Compartimentul Agricol, Ia arhiva, aceasta 

activitate presupune arhivarea dosarelor create in conformitate cu Legea nr. 16/1996, a 
Arhivelor nationale. 

Secretarul localitatii coordoneaza, verificii ~i riispunde de modul de completare ~i 

tinere Ia zi a registrului agricol. Orice modificare a date lor inscrise in registrul agricol se 
face numai cu acordul scris al secretarului localitatii. 



Ori de cate ori intervin modificari in registrul agricol referitoare Ia terenuri, Ia 
categoria de folosin!i\ a acestora , Ia cli\diri, Ia mijloacele de transpoti sau la orice alte bunuri 
· definute in proprietate ori in folosinfi\, dupa caz, de natura si\ condudi Ia modificarea 
oricaror impozite ~i taxe locale functionarii publici cu atribu!ii privind completarea, tinerea 
Ia zi ~i centralizarea datelor din registrele agricole, au obligafia de a comunica aceste 
modificari functionarilor publici din compartimentele de resoti din aparatul de specialitate al 
primarului, in tennen de 3 zile lucratoare de Ia data modifici\rii. 
IV. ACTIVITATI DESFASURATE IN SEMESTRUL I AL ANULUI 2018 

In semestrul I al anului 2018 activitatea functionarilor din cadrul 
compartimentului agricol a fost axata pe semnarea si completarea anuala a registrelor 
agricole in conditiile impuse de prevederile legale in vigoare, culegerea datelor necesare 
tinerii Ia zi si centralizarea date! or din registrele agricole si solutionarea tuturor petitiilor, 
cererilor si inscrisurilor imegistrate in cadrul compartimentului. 

La nivelul Comunei Valea Calugareasca pentru perioada 2015-2019 numarul 
volume! or de completat este de aproximativ 161, Ia momentul de fat a stadiul inscrierii 
date! or in registrul agricol este unnatorul: 

a) tipul I- pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal in localitate din cca 135 de 
volume sunt completate Ill volume; 

b) tipul 2- pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal in alte localitati decal cele 
unde detin bunuri ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol din cca. 20 de volume 
sunt completate 15 volume; 

c) tipul 3- pentru persoanele juri dice cu domiciliul fiscal in localitate din cca. 3 volume 
este completat I volum; 

d) tipul 4- pentru persoanele juri dice cu domiciliul fiscal fiscal in alte localitati decat 
cele uncle detin bunuri ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol din cca. 3 
volume este completat I volum. 

in conformitate cu prevederile art.46 din Ordinul nr.289/2017, pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 
2015-2019, au fost incrise in registrul agricol pe semestrul I al anului 2018 un munar de 
122 contracte arenda. 

in conformitate cu prevederile art.42 din Ordinul nr.289/20 17, pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 
2015-2019 au fost incrise in registrul agricol pe semestrul I al anului 2018 un numar de 
17 atestate de producator si 17 camete de comercializare a produselor din sectorul agricol, 
aceasti\ activitate presupunand intocmirea unei documentatii specifice si deplasarea in 
teren, pentru verificarea existentei in gospodarii a produselor destinate comercializarii in 
piete . 

Avilnd in vedere prevederile Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele miisuri de 
reglementare a vi\nzarii-cumpari\rii terenurilor agricole situate in extravilan s-au 1ntocmit in 
semestrul I al anului 2018: 25 de dosare care cuprind cererea pentru afisarea ofertei de 
vi\nzare a terenului, oferta de vi\nzare, lista preemptorilor, documentele de proprietate ale 
terenului, cm·tea funciarii, procese verbale pentru fiecare etapa in parte, corespondenta cu 
Directia pentru Agricultura Prahova. 

La capitolul XIII- Mentiuni cu privire Ia sesizarile pentru deschiderea procedurilor 
succesorale inaintate notarilor publici: total 85 
in perioada aprilie-iulie 2018 a fost imegistrat momenclatorul stradal. 



Rap01tul de activitate a fost lntocmit cu respectarea actelor n01mative in vigoare, motiv 
penhu care.acest raport asigurii cadrul legal pentru initierea si sustinerea acestui proiect de 
hotl\rare. 

In temeiul art. 36 alin.1, art.45 alin.1 ~i art. 115 alin.1lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica !ocala, republicata, cu modifici'irile ~i completiirile ulterioare, 
propunem Consiliului Local aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentatii. 

Intocmit, 
CompaJ1iment Registrul Agricol: 

Cernea Daniela-inspector 
Cernat Cezarina-inspector 
Cucu Cornelia-referent ~" 



lnscrierea datelor, completarea, tinerea Ia zi si centralizarea datelor din registrul 
agricol, atat pe suport de hartie cat si in format electronic se fac de catre persoane, 
desemnate prin dispozitie a primarului. 

Persoanele desemnate de primar prin dispozitie vor respecta prevederile O.G 
nr.28/2008, cu modificarile ~i completarile ulterioare, H.G nr.218/20 15 ~i Ordinul 289/2017 
pentru aprobarea Norme1or telmice privind modul de comp1etare a registrului agricol pentru 
perioada 2015- 2019; 

Se vor publica pe pagina de intemet a Comunei Valea Ci'llugi'lreasci'l termenele Ia 
care persoanele fizice ~i juridice au obligatia sa declare datele pentru !nscrierea In 
registrele agricole, care sunt urmatoarele: 
a) 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele annale privind 

membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate si eel pe care il utilizeaza, cladirile cu 
destinatia de locuinta, constructiile-anexe si mijloacele de transport cu tractiune animala si 
mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de 
animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica Ia inceputul fiecarui an, 
precum si modificarile intervenite in cursu! anului precedent in efectivele de animale pe care 
le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau sacrificarii 
animalelor ori a altor intrariiesiri; 
b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cuvenite, 
numarul pomilor in anul agricol respectiv; 
c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date pentru a fi inscrise in registrul 
agricol si in afara acestor intervale de timp, in cazul in care au intervenit modificari in 
proprietate, in tennen de 30 de zile de Ia aparitia modificarii. 

Raspunde. Inspectori superior Cernea Daniela,Cernat Cezarina si Referent Cucu Comelia 
Tennen-permanent 

In cazul in care persoanele fizice sau ce1e juridice nu fac declaratiile Ia termenele 
prevazute Ia a lin. (I), 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 
corespunzatoare Ia rubrica semnatura declarantului 

Raspunde. Inspectori superior Cemea Daniela,Cemat Cezarina si Referent Cucu Cornelia 
Termen-pennanent 

Verificarea In teren a corectitudinii !nscrierii datelor pe baza declaratiei data de capii 
gospodariilor, de catre reprezentantii legali ai unitatilor cu personalitate juridica. 

Raspunde. Inspectori superior Cernea Daniela,Cernat Cezarina si Referent Cucu 
Cornelia 

Tennen-permanent 

Centralizarea date! or pe comuni'l, se va face in urmatoarele perioade: 



pana Ia 15 aprilie, pentru datele privind efectivele de animale in gospodarii/unitati cu 
personalitate juridici\ Ia inceputul fiecarui an evolutia efectivelor de ani male pe intregul an 
precedent, productia animala obtinuta de gospodarii/unitati cu personalitate juridici\ pe anul 
precedent, precum ~i pentru datele privind cladirile noi ~i cele Ia care au fost efectuate 
lucrari care privesc modificarea obligatiilor fiscale locale, terenurile, mijloacele de transport, 
echipamentele, utilajele si instalatiile/agregatele pentm agricultura silvicultura; 
- pana Ia 30 iunie, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele 
cultivate numarul pomilor pentru anul agricol. 
Raspunde. Inspectori superior Cernea Daniela,Cernat Cezarina si Referent Cucu Cornelia 
Termen-permanent 

Ori de cilte ori intervin modificari In registrul agricol referitoare Ia terenuri, Ia 
categoria de folosinta a acestora, Ia cladiri, Ia mijloace de transport sau Ia orice alte bunuri 
detinute in proprietate ori in folosinta dupa caz de natura sa conduca Ia modificarea oricaror 
impozite si taxe locale prevazute de Codul Fiscal ,functionarii publici cu atributii privind 
completarea, tinerea Ia zi a datelor din registml agricol au obligatia de a comunica aceste 
modificari functionarilor publici din compartimentele de resort ale aparatului de specialitate 
a! Primarului in termen de trei zile lucratoare de Ia data modificarii. 

Raspunde. Inspectori superior Cernea Daniela, Cerna! Cezarina si Referent Cucu 
Cornelia 

Termen-permanent 
Datele instrumentate Ia nivelul oricaror compartimente de resort din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului care fac obiectul inscrierii in registrul agricol se comunic1i 
compattimentului de resort cu atributii in acest sens in termen de trei zile lucratoare de Ia 
data inregistrarii lor prin grija conducatorului compartimentului respectiv. 

Raspunde. Inspectori superior Cernea Daniela, Cerna! Cezarina si Referent Cucu Cornelia 
Termen-permanent 

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 registrul agricol se intocmeste si se tine Ia zi in 
format electronic. 

Programul infonnatic pentru registrul agricol trebuie sa respecte intocmai prevederile 
Legii 183/2006 privind utilizarea codificarii standardizate a setului de caractere in 
documentele in forma electronica . 
Registrul agricol gestionat in format electronic conform fonnularelor registrului agricol 
aprobat prin hotarare a Guvernului se tine in baza unui program informatic contractat de 
fiecare unitate administrativ-teritoriala, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile 
pub lice. 

Confruntarea periodica a date! or inscrise in registrul agricol cu evidentele existente Ia 
cabinetul sanitar- veterinar 

Raspunde. Inspectori superior Cernea Daniela,Cernat Cezarina si Referent Cucu Cornelia 
Termen-permanent 

0 atentie deosebita se va acorda inregistrarii contractelor de arenda, evitandu-se 
inregistrarile duble pentru aceeasi suprafata de teren,. 

Raspunde. Inspectori superior Cernea Daniela, Cerna! Cezarina si Referent Cucu 
Cornelia 

Termen-permanent 



Vor fi aplicate sanctiunile previizute de lege tn cazurile In care cu ocazia verificiirilor 
efectuate de ciitre functionarii publici cu atributii tn completarea registrului agricol se 
constaUI declararea de date neconforme cu realitatea, nedeclararea Ia termenele stabilite tn 
forma solicitatii a datelor care fac obiectul registrului agricol 

Raspunde Primarul Comunei 
Termen permanent 


