JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL VERGULEASA

Anexa 1 la H.C.L. nr.32/31.07.2020

Stadiul inscrierii datelor in Registrul Agricol pe trimestrul II al anului 2020
Avand in vedere H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 20202024,
reglementata
prin
Ordinul
nr.25/23.012020/1642/26.02.2020/37/05.03.2020/1382/01.04.2020,
privind
aprobarea
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, care la
art.7,alin. (4), prevede ca ,, trimestrial , in sedinta consiliului local, prin grija primarului ,
se face analiza studiului de inscrierea datelor in registrul agricol si prin hotarare se
stabilesc masuri pentru eficientizarea acestei activitati””, s-a intocmit prezentul raport de
specialitate .
Registrul agricol, ( atat pe suport de hartie cat si cel pe suport electronic) , se
deschide pe o perioda de 5 ani .
Conform prevederilor art. 7,alin(4) din Normele tehnice privind modul de
completare a registrului agricol
pentru
perioada
2020-2024, aprobate
prin
Ordinul
comun
nr. 25/23.01.2020/1642/26.02.2020/37/05.032020/1382/01.04.2020,
inscrierea in Registrul Agricol a datelor privind componenta gospodariei/exploatatiei
agricole fara personalitate juridica se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere
de capul gospodariei sau, in lipsa de un alt membru major al gospodariei ,care dispune de
capacitatea deplina de exercitiu,dupa cum urmeaza :
- Prin vizitarea personelor fizice de catre personele imputernicite cu completarea
Registrului agricol ;
- La primarie , in cazul in care un reprezentant major al persoanei fizice se prezinta
din propria initiativa sau pentru rezolvarea altor probleme ;
- Pe baza declaratiei trimise prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala
persoanei care are obligatia de a fi inregistrata in Registrul agricol ;
- Pe baza unei procuri notariale date de capul gospodariei ;
- Prin invitarea la Primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze
declaratiile
In cazul in care,persoanele fizice sau cele juridice nu se prezinta pentru a face declariile
anuale, se considera ca nu au intervenit modificari, fapt pentru care in Registru agricol se
raporteaza din oficiu datele din anul precedent ,cu mentiunea corespunzatoare la rubrica
,,semnatura
declarantului”.(art.11 din Ordonanta
Guvernului nr. 28/2008)si prin
respectarea Regulamentului European nr. 679/2016.
In comuna Verguleasa la data de 30.06.2020, stadiul inscrierii datelor in Registrul
agricol pe suport de hartie este urmatorul :
- Persoane fizice cu domiciliul in localitate -1225 pozitii ;
- Persoane fizice cu domiciliul in alte localitati-385 pozitii;- Persoane juridice cu domiciliu in localitate -30 pozitii- Persoane juridice cu domiciliul in alta localitate -36 pozitii;
- Gradul de completatarea a registrului agricol in format electronic fiind de 18%;

Persoanele fizice si juridice de la pozitiile mentionate detin in proprietate si
utilizeaza teren agricol din cadrul UAT Verguleasa in suprafata totala de 5868,03ha
teren intravilan+extravilan din care :
- Intravilan-475,95 ha;
- Extravilan-5392,08 ha:
Din totalul de teren de 5868,03 ha ,suprafata de 2229,65 ha este teren neagricol (acesta
insumand paduri, terenuri cu ape si stufaris, cai de comunicatii, terenuri ocupate cu
constructii, terenuri degradate ), restul de 3568,38 ha constituind terenuri agricole .
Suprafata de 3568,38 ha terenuri agricole este constituita din :
- 3220,38 ha teren arabil ;
- 288 ha izlaz;
- 51 ha vii;
- 9
ha livezi;
Suprafata de 1500 ha teren arabil este lucrata in arenda de catre asociatii agricole ,
iar suprafata de 1720,38 ha este lucrata particular de catre persoane fizice din localitate.
In anul 2020, in trimestrul II au fost incheiate 41 contracte de arenda , pentru suprafata de
63 ha.
-Compartimentul ,,Registrui agricol ”,a eliberat un numar de 1289 adeverinte si a
prelungit valabilitatea pentru anul III la 48 carnete de producator, respectiv 48 carnete
pentru comercializare , a purtat corespondenta cu persoanele fizice si juridice precum si
cu celalate compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Verguleasa .
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