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ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 234/11.12.2019 

 

 

RAPORT 

Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea programului 

de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol al 

orașului Techirghiol, Județ Constanța pentru anul 2019 

 

 

  Compartimentul „Registrul Agricol” funcţionează în cadrl serviciului A.P.L. subordinea 

Secretarului General şi a Primarului orasului Techirghiol; 

1. COMPONENŢA COMPORTAMENTULUI 

• Activitatea compartimentului este asigurată de 2 funcţionari publici în funcţii de execuţie: 

- inspector superior – MUSA Birsen si inspector debutant –MUSA Emel; 

2. CADRUL LEGAL 

    Activitatea compartimentului Registrul Agricol este reglementată prin prevederile următoarelor 

acte normative: 

• Ordonanţa de Guvern nr. 28/2008, privind registrul agricol, aprobată prin Legea 98/2009 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind 

registrul agricol  

 (7) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se întocmește și se ține la zi în format 

electronic." 

• Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Administraţiei şi 

Internelor şi al Ministrului Finanţelor Publice şi al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică 

nr. 95/153/1998/3241/2010 pentru aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol 

pentru perioada 2010/2014; 

• Ordinul 119/2011 privind aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor; 

• Legea Apiculturi nr. 383/2013 reactualizata 2019; 

• Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a pajistilor 

din domeniul public/privat; 

• Hotărârea de Guvern nr. 1064/2013 privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 

privind organizarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991; 

•  Legea nr. 87/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 

măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; 

• Legea 36/12.05.1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale; 

•  Cod Civil actualizat 2019 - Legea 287/2009; 

• Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor 

de către autorităţile publice centrale şi locale, modificată şi completată; 

• Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, modificată şi completată; 



                                              

                                                                       

                                                           

                                        

 

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Page 2 of 5 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 234/11.12.2019 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

        Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

• Ordinul nr. 719 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea 

titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării 

terenurilor agricole situate în extravilan şi societăţilor comerciale ce deţin în adminide modificare 

a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea strare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 

Secretarul General al  localităţii coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi 

ţinerea la zi a registrului agricol. 

Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al Secretarului 

General al localităţii. 

Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de 

folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deţinute în 

proprietate ori în folosinţă, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe 

locale funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din 

registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor publici din 

compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 7 zile lucrătoare 

de la data modificării. 

 

3. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2019 

Registrul agricol constituie: 

-„Document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind:  

− Componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică,  

− terenuri aflate în proprietate identificate pe parcele,  

− pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta,  

− modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele 

culturi,  

− suprafeţele de teren necultivată, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa 

cultivată cu legume în grădinile familiale,  

− numărul pomilor răzleţi,  

− suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor,  

− alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol,  

− viile,  

− pepinierele viticole şi hameiştile,  

− suprafeţele efectiv irigate în câmp,  

− animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate – situaţia la începutul 

semestrului,  

− evoluţia efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea 

gospodăriilor/exploataţii agricole fără personalitate jurdică, cu domiciliul în localitate, 

şi/sau în proprietatea unităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza 

localităţii, utilaje,  

− instalaţiile pentru agricultură şi sivicultură,  

− mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului,  

− aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor,  

− utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi,  
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− construcţiile existente la începutul anului; 

- sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile : fiscal, agrar, al 

protecţiei sociale, edilitar – urbanistic, sanitar, şcolar şi altele asemenea; 

- bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor, cum ar fi: eliberarea documentelor 

doveditoare privind proprietatea asupra animalelor şi păsărilor, în vederea vânzării în târguri şi 

oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piaţă, 

privind starea materială pentru situaţii de protecţie socială, pentru obţinerea unor drepturi materiale 

şi/sau băneşti şi altele; 

- sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, respectiv: statistică curentă, 

pregătirea şi organizarea recensămintelor, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj etc.; 

- bază de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificărilor 

încrucişate între datele din registrul agricol şi datele înscrise în registre specifice ţinute de alte 

instituţii, de exemplu baza de date a Sistemului integrat de administrare şi control – IACS de la 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). 

- Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie cât şi cel în format electronic, se deschide pe o 

perioadă de 5 ani, realizându-se în mod obligatoriu corespondenţa la nivelul aceleiaşi autorităţi a 

administraţiei publice locale 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 deschisă poziţie în registrul agricol, se face 

menţiunea „poziţie nouă”. Aceste informaţii se înscriu în continuare casetei care cuprinde „Poziţia 

numărul”. 

- toate datele din registrul agricol, atât pe suport hârtie, cât şi în format electonic, au caracter 

de interes public şi trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietăţii termenilor utilizaţi, 

sub aspect gramatical, orografic, ortoepic şi, după caz sub aspectul punctuaţiei, conform normelor 

academice în vigoare, portivit prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în 

locuri, relaţii şi instituţii publice. 

- programul informatic pentru registrul agricol trebuie să respecte întocmai prevederile Legii nr. 

183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă 

electronică. 

- Primarii localităţilor iau măsuri pentru întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol pe suport 

hârtie şi în format electonic, pentru asigurarea împotiva degradării, distrugerii sau sustragerii 

acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale. 

- Registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie o sursă 

importantă de informaţii, va fi numerotat, parafat, sigilat, paginile fiind legate corespunzător, 

evitându-se desprinderea filelor din cauza utilizării îndelungate a registrului agricol, şi va fi 

înregistrat în registrul de intrare-ieşire de la nivelul autorităţii executive a administraţiei publice 

locale respective. 

- Registrul agricol în format electronic trebuie să furnizeze date în format Excel ş/sau în format 

text. Prin formatul text se înţelege un fişier ale cărui înregistrări conţin un număr fix de şiruri 

formate din una sau mai multe cifre şi putând conţine caracterul”,” ca separator zecimal, şiruri 

despărţite între ele în cadrul înregistrării printr-un caracter numit delimitator de câmp, care poate 

fi unul dintrecaracterele: punct şi virgulă-„;”, două puncte-„:”, spaţiu-„ „, şi care se prestabileşte. 

Înregistrările fişierului sunt despărţite de caracterele standard carriage retur – CR şi line feed – LF. 
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- Registrul agricol în format electronic se ţine în paralel cu registrul agricol pe suport hârtie şi, cel 

puţin de două ori pe an pana la finele anului 2019. 

În localitatea Techirghiol stadiul înscrierii datelor în Registrul agricol este următorul: 

-         actualizarile s-au facut pentru toate declaratiile date incepand 2019  

a) Registrul Agricol  pe suport hartie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 54/2017 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, 

respective art 7: 

       Registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie o 

sursă importantă de informații, a fost numerotat, parafat și sigilat, filele necesitând a fi cusute 

pentru evitarea desprinderii acestora, precum și înregistrat în registrul de intrare-ieșire pentru 50 

de volume iar fiecare registru continand 300 pagini. 

        In baza nomenclatorului stradal de la serviciul urbanism si baza de date de la 

compartimentului IT s-au deschis 5389 gp/partituri.  Fiecare imobil situat în intravilanul 

localităților s-a identificat, potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acestuia, individualizată 

prin denumirea străzii și numărul administrativ;) 

b) R.A. pe suport electronic: au fost deschise toate volumele si pozitiile: 

1. Numărul gospodăriilor total – 5389 gospodării, din care: 

Persoane fizice cu domiciliul  în localitate – tipul I - 4601 gospodării  

Persoane fizice cu domiciliul fiscal în altă localitate – tipul II – 303 gospodării  

Persoane juridice cu domiciliul fiscal în localitate – tipul III – 349 gospodării 

Persoane juridice cu domiciliul fiscal în altă localitate – tipul IV – 136 gospodării (39 exp.agricole) 

2. Suprafaţă agricolă total 3932,7427 ha, din care: 

Arabil 2081,25 ha 

Livadă 11,00 ha 

Vii      1,50 ha pe rod 

Păşune 13,58 ha 

Fâneţe 0,00 ha 

3. Suprafaţă neagricolă total 1684,22 ha 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 5,98 ha (declarate in masiv in anul 2016) 

Construcţii 407 ha 

Ape şi bălţi 1271,24 ha 

Alte suprafeţe 0,00 ha 

4. TOTAL GENERAL 3791,55  ha 

5. Efective de animale declarate ca exploatatie(fara efectivul de consum familie) : 

Bovine 305 capete  

Ovine +caprine 5073 capete; 

Porcine 8 capete 

Cabaline 43 capete 

Păsări 8000 capete 

Albine 632 familii; 
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În anul 2019 în cadrul compartimentului s-au eliberat un număr de: 

      - 119 adeverinţe pentru APIA, privind proprietari de terenuri care exploatează terenul agricol 

în suprafata totala de 2107,33 ha. 

      - 1569 de adeverinte CI sau/si ajutor social  

      - 39 de atestate de producător  

      - 39 de certificate pentru eliberare atestat de producator: 

      - 48  carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol; 

      - 125  eliberari adeverinte ENEL  

  - situatii statistice s-au transmis catre alte institutii52 rapoarte statistice 

  - convocarea si participarea la sedinta AUAI( Asociatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii). 

 

c) in cadrul Comisiei Locale de Fond Funciar 

;   situatia terenuri Legea 165/2013; 

- identificarea loturilor ; 

- inscrierea titularilor in balanta terenurilor primite de la CAP : 

- corelarea datelor in urma masuratorilor cu datele primite in balanta; 

;   situatia terenuri ADS; 

;   situatia proceselor verbale de punere in posesie Legea 247/2005; 

- identificarea loturilor ; 

- inscrierea titularilor in balanta terenurilor primite de la ADS. 

;   comunicari cu alte institutii/primarii; 

c) alte documente ( referate, note justificative, rapoarte si referat de necesitate) 

d) in vederea realizarii programului RAN: 

- am luat la cunostinta de modificarea Legii  RA; 

- am solicitat prin referatul de necesitate nr    achizitionarea unui program (soft) care sa 

corespunda cerintelor RAN si vazand si observatiile Curtii de Conturi –sa existe o corelare 

intre evidenta IT si evidenta RA: 

e) Mentionez ca desi suntem  in compartimentul Registrul Agricol, la solicitarea serviciului 

urbanism, am colaborat pe probleme de cadastru, identificare teren, patrimoniul, Legea 

18/1991 –art 36; 

       Raportul de specialitate a fost întocmit cu respectarea actelor normative în vigoare. 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,               

                    CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

             TANHER CURTACAI                                               DR.JR.NICULINA PAROŞANU 

 

 

 

 

 


