ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL VERGULEASA

Nr.20/28.04.2020

HOTĂRÂRE
Cu privire la : analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei
Verguleasa, pe trimestrul I, anul 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei
activitati
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT,
Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.04.2020
Avand in vedere:
- Raportul nr.2186/15.04.2020 al compartimentului agricultura si registrul agricol privind
stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Verguleasa, pe trimestrul I, anul
2020;
- Raportul nr.2187/15.04.2020 cu privire la Programul de masuri pentru eficientizarea
activitatii de inscriere a datelor in Registrul agricol, pe trimestrul I, anul 2020;
- Prevederile O.G. nr.28/2008, privind registrul agricol, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Prevederile H.G. nr.985/2019, privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;
- Prevederile art.7 alin.(4) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului
agricol
pentru
perioada
2020-2024,
aprobate
prin
Ordinul
comun
nr.25/23.01.2020/1642/26.02.2020/37/05.03.2020/1382/01.04.2020;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Proiectul de hotarare nr.121/15.04.2020
- Referatul de aprobare nr.122/15.04.2020;
- Rapoartele nr.130, 134 si 138/27.04.2020 ale Comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate din cadrul Consiliului Local al comunei Verguleasa, cu privire la emiterea avizelor
favorabile la proiectul de hotarare;
- Raportul nr.142/28.04.2020, al compartimentului de specialitate, cu privire la avizarea
proiectului de hotarare;
In temeiul prevederilor art.129 alin.(14), art.139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Verguleasa,
pe trimestrul I anul 2020, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2. Se aproba Programul de masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul
agricol al comunei Verguleasa, conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata potrivit prevederilor Legii nr.554/2004, privind
contenciosul administrativ
Art.3. Hotărârea se va afişa public şi se va transmite :
- Primarului Comunei Verguleasa;

-

Instituţiei Prefectului Judeţului Olt.
Compartimentului agricultura si registrul agricol.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
- consilieri locali aflati in functie – 11
- consilieri locali prezenti la sedinta – 11

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
VALENTIN VLADESCU

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
CONSTANTIN BALMAU

JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL VERGULEASA

Anexa 1 la H.C.L. nr.20/28.04.2020

Stadiul inscrierilor datelor in Registrul Agricol pe trimestrul I al anului 2020
Avand in vedere H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024,
reglementata prin Ordinul nr. 289/2017, 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
pentru inscrierea datelor in Registrul agricol ;
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 31.03.2020, 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 0%;

Va aducem la cunostiinta ca persoanele fizice si juridice de la pozitiile mentionate detin in
proprietate si utilizeaza teren agricol din cadrul UAT Verguleasa in suprafata totala de
5868,03.ha teren intravilan+extravilan din care :
- Intravilan-475,95.ha;
- Extravilan-5392,08 ha:
Din totalul de teren extravilan de 5868,03ha ,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;
Precizam ca suprafata de 1500 ha teren arabil este lucrata in arenda de catre asociatii
agricole , iar restul suprfetei de 720,38 ha este lucrata particular de catre persoane fizice din
localitate .In anul 2020,in trimestrul I au fost incheiate 70 contracte de arenda ,pentru
suprafata de 54 ha.
-Compartimentul ,,Registrui agricol ”,a eliberat un numar de 685 adeverinte , , si
a
prelungit valabilitatea pentru anul III la 41 carnete de producator, respectiv 41 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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Anexa nr. 2 la HCL nr.20/28.04.2020

PROGRAM DE MASURI
pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol
Nr.
crt.
1

2

Termen de
îndeplinire
Se va efectua afişajul şi înştiinţarea populaţiei cu permanent
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.
Ori de câte ori intervin modificări în registrul permanent
Denumirea activităţii

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 completarea 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.
3

Registrul agricol are caracterul unui document permanent
oficial care constituie o sursa importanta de
informatii: -pentru elaborarea pe plan local a unor
politici
in domeniile:fiscal,
agrar,
protectie
sociala,cadastru,edilitarurbanistic,sanitar,scolar,servicii publice de interes
local;

Persoane
responsabile
Musuroia Cristi
Oprica Marin
Petre Gionea
Nicoleta

Musuroia Cristi
Oprica Marin
Petre Gionea
Nicoleta

Musuroia Cristi
Oprica Marin
Petre Gionea
Nicoleta

-pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor;
-este sursa administrativa de date pentru
sistemul
informational statistic,respectiv: stati
stica oficiala,pregatirea
si
organizarea
recensamintelor agricole,ale cladirilor si ale
populatiei
Intrucat registrul agricol se reinoieste o data la 5
ani,se va realiza corespondenta atat cu pozitia din
registrul agricol anterior,cat si cu nr din rolul
nominal unic ce il priveste pe contribuabilul
respeciv si se vor transmite invitatii persoanelor
fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile
pentru inscrierea datelor din anul precedent
4

Secretarul localităţii sau alte persoane din aparatul permanent
de specialitate al primarului anume desemnate de
acesta, verifică concordanţa dintre cele două forme
de registru agricol, în format electronic şi pe suport
de hârtie
Registrul agricol in format electronic se va permanent

5

interconecta cu Registrul agricol national(RAN)in
vederea raportarii unitare catre institutiile interesate
a datelor gstionate de catre acesta

Balmau Constantin
Secretarul
Comunei
Verguleasa
Petre Gionea
Nicoleta

6

Pentru o buna evidenta privind efectivele de permanent
animale,datele din registrul agricol se pun de acord
cu evidentele sanitar-veterinare.

Musuroia Cristi
Oprica Marin
Petre Gionea
Nicoleta

7

Orice modificare în registrul agricol se va face permanent
numai cu avizul scris al secretarului Comunei
Verguleasa
Se va urmari inscrierea in registrul agricol a permanent

Secretarul
comunei
Verguleasa
Musuroia Cristi
Oprica Marin
Petre Gionea
Nicoleta
Musuroia Cristi
Oprica Marin
Petre Gionea
Nicoleta

8

terenurilor dobandite prin contracte
vanzare-cumparare,donatie,contracte de arenda.
9

10

de

Prin rotaţie, o zi pe săptămână, funcţionarii permanent
publici cu atribuţii în completarea registrului
agricol vor efectua verificări în teren privind
declaraţiile înregistrate.
Vor fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege în permanent
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
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