
 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I  al anului 

2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 

 

Consiliul local Dor Mărunt întrunit în ședință ordinară la 17 iunie 2020 

 

• referatul de aprobare al primarului com. Dor Mărunt, înregistrat cu nr. 153/09.06.2020; 

• raportul secretarului general comunei , inregistrat sub nr. 154/09.06.2020; 

• prevederile H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

• prevederile art. 7, alin.(4) din Ordinul comun al Ordinul comun al M.A.D.R., al M.L.P.D.A., al M.F.P., al 

M.A.I., al I.N.S., al A.N.C.P.I., al A.N.S.V.S.A. nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 privind aprobarea 

Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020- 2024; 

• prevederile H.C.L. nr. 38/29.05.2020  privind alegerea președintelui de sedinta; 

• raportul Comisiei de agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, 

protectia mediului si turism, inregistrat sub nr. 193/17.06.2020; 

• prevederile art. 129 alin. (1), alin (2) lit d), alin (7) lit. s), art.140 alin (1), art. 196, alin (1) lit a) și art. 

243 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

In temeiul art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.  Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul 1 al anului 2020, în 

conformitate cu datele din Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Dor Mărunt 

Art. 2. Se stabilesc masurile pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol pentru 

perioada 2020-2024, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3.  Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei Dor Mărunt si 

compartimentul registru agricol.  

Secretarul comunei Dor Mărunt va comunica prezenta celor interesati. 

 

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

      Angela ENACHE 

                     

 

                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

L.S.                           Constantin Alecsandru VĂTAFU 

    

Nr. 43 

 Dor Mărunt, 17 iunie 2020 

 

 

Adoptată cu un număr de 15 voturi ”pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                          

 

 



Anexa nr.1 la HCL nr. 43/17.06.2020 

 

PROGRAM DE MĂSURI 

pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Termen de 

îndeplinire 

Persoane 

responsabile 

1 Se va efectua afişajul şi înştiinţarea populaţiei cu privire la procedura şi 

termenele de înregistrare în registrele agricole şi în acelaşi timp se va 

continua verificarea în teren a corectitudinii înscrierii datelor pe baza 

declaraţiei dată de capii gospodăriilor şi de către reprezentanţii legali ai 

unităţilor cu personalitate juridică. 

permanent Cozman 

Gheorghe 

Mușat 

Mariana 

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

la categoria de folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloace 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 prevăzute de 

Codul Fiscal . 

 Funcţionarii publici cu atribuţii privind completare şi ţinerea la zi a datelor 

din registrul agricol au obligaţia de a comunica aceste modificări 

funcţionarilor publici din compartimentele de resort al aparatului de 

specialitate al Primarului în termen de trei zile lucrătoare de la data 

modificării. 

 Datele instrumentate la nivelul oricăror compartimente de resort din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului şi care fac obiectul înscrierii în 

registrul agricol se comunică compartimentului de resort cu atribuţii în 

acest sens în termen de trei zile lucrătoare de la data înregistrării lor prin 

grija conducătorului compartimentului respectiv. 

permanent Cozman 

Gheorghe 

Mușat 

Mariana 

3 Secretarul localităţii sau alte persoane din aparatul de specialitate al 

Primarului anume desemnate de acesta, verifică concordanţa datelor 

inscrise in registrul agricol, în format electronic. 

Iunie 

Decembrie 

Secretarul 

Comunei 

4 Orice modificare în registrul agricol se va face numai cu avizul scris al 

secretarului Comunei Dor Mărunt 

permanent Cozman 

Gheorghe 

Mușat 

Mariana 

5 Solicitarea către medicul veterinar de liberă practică a situației deținătorilor 

de animale și înscrierea acestora în registrul agricol. 

 

Anual 

pana la 1 

martie 

Primarul 

comunei 

Cozman 

Gheorghe 

Mușat 

Mariana 

Rodica 

6 Invitarea la Primărie a tuturor persoanelor care au obligația să efectueze 

declarații cu privire la datele ce se înscriu în registrul agricol se face  prin 

invitatia , aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 17/26.04.2019. 

 

Anual 

pana la 1 

martie 

Primarul 

comunei 

Cozman 

Gheorghe 

Mușat 

Mariana 



7 Inscrierea corespondenței cu registrul agricol anterior și cu rolul nominal 

unic. 

 

permanent Cozman 

Gheorghe 

Mușat 

Mariana 

8 Vor fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege în cazurile în care cu ocazia 

verificărilor efectuate de către funcţionarii publici cu atribuţii în 

completarea registrului agricol se constată declararea de date neconforme 

cu realitatea,nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a 

datelor care fac obiectul registrului agricol. 

permanent Primarul 

Comunei 

 

           Președinte ședință                          Secretar general 

 


