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ANEXĂ LA H.C.L. NR. 23/25.02.2021 

 

 

RAPORT 

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru anul 2020 

         

   1) S-au verificat (impreuna cu compartimentul IT si serv urbanism), completat şi înscris în 

Registrul Agricol, date cu privire la: 

             - gospodarii noi- 3814; 

             - gospodarii incetate- 901; 

             - membrii  gospodăriilor populaţiei(si gradul de rudenie); 

             - a clădirilor(suprafata/destinatia si act de proprietate) finalizate- 86; 

             - al terenurilor(cu nr.cadastral/sector si BF)- 3814; 

             - contracte de concesiune a  persoanelor  fizice si juridice de pe UAT Techirghiol-41; 

             - contracte de arenda a  persoanelor  fizice si juridice de pe UAT Techirghiol-63; 

          - structura culturilor (de toamna) infiintate- 199 x 2; 

- contracte de vânzare cumpărare pentru cei care au achiziţionat  terenuri şi case-3814; 

- inscrierea codului de exploatatie zootehnice/apicultura- 14; 

            - inscrierea codului APIA pentru exploatatile agricole/zootehnice/apicultura- 199; 

            - a utilajelor/atelajelor(numar si categoria acestora)- 3; 

            - a efectivelor de animale, evolutia a acestora pe specii, precum şi a celor deţinute  de 

societăţile agricole  înscrise în registrul agricol, conform Legii nr.98/2009 pentru aprobarea  

Ordonanţei Guvernului nr.28 privind registrul agricol si Hotararea nr. 985 din 27 decembrie 2019 

privind registrul agricol, coroborate  cu NORMELOR TEHNICE (aprobate prin ORDINUL 

nr.25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020   publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 307 din 13 

aprilie 2020), norme ce definesc modul de compleare a registrului agricol pentru urmatoarea 

perioada, respectiv  2020-2024- 172; 

    2)  S-au verificat in evidentele RA, IT si Comp urbanism, întocmit şi eliberat un număr de :  

- 140  adeverinţe pentru  obţinerea actelor de identitate; 

- 45  adeverinţe pentru  incalzire; 

- 40 adeverinţe pentru  bursa; 

- 20 adeverințe ajutor social; 

- 5 adeverințe indemnizație șomaj; 

- 30 adeverinţe pentru  obţinerea AVIZULUI agricol de la DAJ; 

- 50 adeverinte pentru obtinerea subventiei pentru  motorina  de la APIA; 

- 20 ATESTATE de PRODUCATOR; 

- 30 CARNETE de PRODUCATOR; 

- 30 de procese verbale de constatare cultura/ animale; 

- 100 de procese verbale de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole de toamna; 

- 50 de procese verbale de constatate si evaluare a pagubelor la culturile agricole de primavara; 

- 14 adeverinte pentru obtinerea subventiei pentru  fam albine de la APIA, inregistrare AFIR 

sau ANAS; 

- 199 adeverințe APIA 

- 10 adeverinte pentru utilizatorii de teren – banca 

- 10 adeverinţe pentru obtinerea Titlului de proprietate pe teren; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221968
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224803
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224803
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  3) S-a operat in programul de REGISTRATURA actele eliberate de Comp.RA - in format 

electronic- 3643; 

  4) S-au inregistrat contracte de arendă pentru terenurile extravilane şi am ţinut evidenţa acestora 

in “REGISTRUL SPECIAL DE EVIDENTA CONTRACTE DE ARENDA”; 

  5) S-a verificat, intocmit si eliberat situatiile statistice -efectivul si evolutia animalelor pe specii 

grupe de varsta si sex, precum si structura culturilor de toamna- catre Directia Agricola jud 

CONSTANTA si INS jud CONSTANTA; 

  6) S-a raspuns la adresele institutiilor abilitate precum si a petentilor depuse la compartimentul 

din care fac parte. 

  7) Am intocmit  situatii cu privire la categoriile de folosinta si grupe a terenurilor solicitate de 

catre Institutiile abilitate. 

  8) S-au eliberat adeverinţe pentru acordarea de subvenţii  pentru culturile agricole cât şi pentru 

animale şi produse animaliere,atât la persoane fizice cât şi persoane juridice. 

  9) Am completat şi înscris în registrul agricol  date cu privire la  la membrii  gospodăriilor 

populaţiei, a clădirilor, terenurilor şi a efectivelor de animale a acestora precum şi a celor deţinute  

de societăţile agricole de pe raza orasului . 

10) Înregistrare/ verificare/ centralizare/ transmitere către DAJ seceta cu privire la cultura de 

toamna/ cultura primăvara; 

11) Verificare teren împreuna cu comisia de seceta; 

12) Întocmirea proceselor verbale de calamitate si obținerea tuturor semnăturilor; 

13) Comunicarea proceselor verbale de calamitate către proprietar/ utilizator teren, DAJ, APIA; 

14) Comunicare la SST ( Statistica) următoarele: 

  a) Comunicarea lunara a mișcării si producției la suine; 

  b) Comunicarea lunara a mișcării si producției la bovine; 

  c) Comunicarea lunara a mișcării si producției la ovine/ caprine; 

  d) Comunicarea lunara a mișcării si producției la păsări; 

  e) Comunicare înființare culturi; 

  f) Comunicare producție; 

  g) Comunicare îngrășăminte; 

  h) Comunicarea situație terenuri. 

 15) Am intocmit anexe si procese verbale de fond funciar cu privire la emiterea titlurilor de 

proprietate in intravilan conf cererilor depuse in baza Legii 18/1991 a fondului funciar; 

 16) Am intocmit referate pentru dosarele pentru sedinta de fond funciar si solutionat cererile 

depuse de catre petenti in baza legilor fondului funciar in vederea emiterii /rectificarii  titlurilor de 

proprietate pentru terenurile din intravilan/ extravilan. 

17) Am întocmit rapoarte/ hotărâri Registrul Agricol; 

18) Am întocmit referate pentru necesitatea aferenta 2020; 

 

  Alte activităţi: 

1- Am întocmit documentaţii privind trecerea în proprietate a terenurilor, conform art.36 din 

Legea nr.18/1991,   

2- Am purtat corespondenta cu toti proprietarii de teren conform Legii 165/2013. 

3-  Am întocmit istorice de rol după documentele existente în arhivă. 

4-  Am răspuns cererilor care mi-au fost repartizate. 



                                              

                                                                       
                                                           

 

 

                                              

 

_____________________________________________________________________________________ 

Pagină 3 din 3 

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 23/25.02.2021 

 

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 

 

5- Am avut zilnic relatii cu publicul. 

6-  Alte sarcini date de conducerea institutiei. 

 

 In baza Dispozitiei 508/06.12.2019 s-a reactualizat patrimoniul public si privat al orasului. S-a 

reactualizat baza de date Registrul Agricol (2020)-3854 pozitii si s-au inregistrat 971 pozitii noi. 

    Componenta Compartimentului Registru Agricol, in componenta numitelor BIRSEN Musa – 

inspector superior si EMEL Musa -inspector asistent. 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

         DĂNUŢ-DUMITRU PUCICHI                                        DR.JR.NICULINA PAROŞANU 

 

                           

 

 

 


