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Raport de activitate
-pe anul 2018

la registrul agricol

Compartimentul ,,REGISTRUL AGRICOL" funclioneazd
Secretarului si a Primarului comunei Sinegti jude{ul Iasi
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compartimentului este asigurata de

2 tunc{ionari publici in tunc{ii de

-

Consilier superior -Iacob Cristina
Consilier asistent -Perdeic[ Discu{u Iulian
2. CADRUL LEGAL
Activitatea compartimentului Registrul Agricol este reglementata
urmdtoarelor acte normative

prin

prevederile

:

Ordonan{a de Guvern nr. 2812008, privind registrul agricol, aprobata prin Legea
9812009 cu modificirile si completirile ulterioare I

.

Ordinul ministrului agriculturii gi dezvoltdrii rurale, ministrului afacerilor interne,
ministrului dezvoltdrii regionale, administrafiei publice gi fondurilor europene,
ministrului finanJelor publice, pregedintele Institutului Nalional de Statisticd,
preEedintele director general aI Agenliei Nalionale de Cadastru gi Publicitate

.

Imobiliard gi pregedintele AutoritdJii Na{ionale Sanitare Veterinare qi pentru Siguran{a
Alimentelor Ministrului Agriculturii si Dezvoltdrii Rurale, aI Ministrului
Administraliei si Internelor si al Ministrului Finanlelor Publice si al Preqedintelui
Institului National de Statisticanr.289lI4717.325l20l1 I 43711.13612018 I 1.58812017
I 31 2018- pentru aprobarea normelor tehnice de completarc a registrului agricol
pentru perioada 201 5 12019 ;
Hotararea Guvernului nr. 21812015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-

.

2019;
Ordinul ll9l20l1 privind aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor si

.
.
.
.
.
.
.

stupilor;

Ordinul 40712013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune si inchiriere

a

gtilor din domeniul public/privat;
Hotararea de Guvem n-r. 106412013 privind apltcarea prevederilor O.U.G. nr.
3412013 privind organizarca si exploatarea pajiqtilor permanente si pentru modificarea
si completarcaLegl fondului funciar m.l8ll99l;
Legea m. 14512014 privind eliberarea atestetelor de producator si a carnetelor de
comerctaltzarc;
Legea36l12.05.1995 a notarilor publici si a activitatii notariale;
Hotararea de Guvern nr. 4412004 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii 57112003 privind Codul Fiscal;
Legea 28712009 privind Codul Civil, rcactualizata;
Ordonanla Guvernului nr. 3312002 privind reglernentarea eliber[rii
certificatelor gi adeverin{elor de cdtre autoritdlile publice centrale qi locale, modificatd
gi completatd;
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Funcfionarii din cadrul compartimentului au in anul2018 in gestiune
un num6r de
,
-

operaJiuni de tinere la zi si centralizare a datelor din registrul
agricol.

nostru a primit softul necesar in vederea in

suport hArtie ;
onic, in cursul anului 2015 compartimentul
rierii tuturor datelor din registrul agricol pe

suport electronic- program SIGRA IS 3.
Pana in ptezent au fost introduse in format electronic, pentru
anul 2015 toate
completate pe fiecare tip in parte total 26 registre, insd
se agteapta
ca si consultant in Proiectul SIGRA IS 3" de consiliul
Jude{ean p"rrt o u

anur 2016,2017,2018 gi 2019

-

pentru a putea ajunge
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In anul 2018,panaIa data de 28 .12.2018 , s-au efectuat diverse
solicit[ri, si anume:
inscrierea in registrul agricol, radierea din evidentele serviciului
in urma moqtenirii,
rare de adeverinJe cu informa{iile
scoli, dosarul de ajutor social, cdrli
modificari facute cu acordul scris

In anul 2018 s-au eliberat un numdr de 64 de atestate de producator si tot atdtea camete
de comercializate, aceasta activitate presupunAnd intocmirea unei
documentalii specifice si
deplasarea in teren, pentru veriftcarea existentei in gospodarii a produseloi
destinate
comerciali zdrii inpie{e sau oboare.
O altd activitate de importanJd deosebitd, pe ldngd{inerea la zi si centralizarea
datelor din
registrele agricole este si activrtatea de colaborare cu Agenlia de pla{i si Intervenlii
in
Agricultura, activrtate constAnd in verificdri incrucisate intre datele din registrul agricol
si
baza de date a Sistemului Integrat de administrare si control IACS si intocmirea
si eliberarea
de adeverinJe cu suprafelele de teren si numdrul d,e animale inregistrate in Registrul
agricol,
in vederea acorddrii subven{iilor pe terenuri si animale.
In acest sens, in anul 2018 s-au inregistrat in cadrul compartimentului un num6r de 286
privinA proprietar ii l utllizatorli d-J
terenuri , atdt perso ame frzice, cdt ;i juridice care explo ateazd,terenuri agricole.
Potrivit att.l9, alin (2), pct.C, din Ordinul g5lI53llg98l324ll20l0
frivind numdrul unic
de identificare ID:RO-se inscrie in registrul agricol num[rul emis di agenlia de pla{i
si
interven{ii pentru agricultura fiind un numdr unic pentru fiecare fermier, generat
d.e sistemul
de inregistrare in registrul fermierilor.
' Agenlia de plali si intervenlii pentru Agricultura Iagi, ne-a fuini zat un num6r de 2g6 numere unice de identificare in format electronic, care unne azd, a fi descdrcate la
fiecare
fermier in parte.

CoIaborcazl' cu serviciul Stare Civila Ia verificarea qi completarea documenta{iei
necesare intocmirii Anexei 24 in baza Ordinului 95l20ld privind Normele
tehnice de
completare in registrul agricol, ce presupune inscrierea anexelor in Registrul
de evidenta a
sesizdrilor pentru deschiderea procedurii succesorale si descdrcarea a-cestora in Registrul
Aericol.
Conform legii noului Cod Civil cu modificdrile si completdrile ulterioare - cu privire
la contractele de arenda - comliartimentul are in gestiune un numdr de 125 contracte de
arenda . Informaliile din contractele de arenda au fost descdrcate itt poritiu a.
arendator si arendaq in pafte, activitate ce implica corelarea informaliilor din -tffirl
documentele
anexate la f,tecare contract in parte cu documentele existente in registrul agricol.
Totodat[ s-a
realizat corelarea suprafe{elor insumate din contractele de arenda .., ,uprif.fele
declarate in
registrul agricol si suprafefele inregistrate la Agen{ia de Plali si Interveniii pentru
Agricultura
Iagi.O alta activitate importanta din cadrul compartimentului a fost culegerea d-e
date si
informalii din gospodarii/societati agricole/asociatii agricole inscrise in Registrul Agricol,
in
vederea intocmirii -'^-^^--z rDatele astfel culese
Stt i1u
au fost
rust u€rrlranzare
centralizate pe rocalltate
localitate sl
si comurucate
comunicate Direcliei teritoriale de
Statistica si Direcliei pentru Agricultura Iaqi, pe suport de hdrtie si in format electronic.
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele m6suri
de

reglementare

gi

de

modificare a Legii w. 26812001 privind privatizarea societdlilor comerciale ce
delin in
administrare terenuri proprietate publicd qi privatd a statului cu destin a\ie agricota gi
infiinlarea Agenliei Domeniilor Statului si a ORDINULUI nr. 719 din 12 mai 2lI4privind
aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17l20l4
privind
unele mdsuri de reglementare a vdnzdrii- cumpdrdrii terenurilor ugri*l. ,ituate in
e-xtravilan,
in cadrul compartimentului s-au inregistrat un numdr de 1 lereri, ceea ce presupune
intocmirea unui dosar cuptinzdnd cererea pentru afigarea ofertei de vanzare
a terenului, ofefta
de vanzate, lista premptorilor, documentele de proprietate ale terenului, cartea funciara,
procese verbale pentru fiecare etapa in parte, corespondenta cu Direc{ia pentru
Agricultura
las1.

Asigura la nivelul unitarii ad?rinistrativ teritoriale la crearea unei baze de date proprii
si activitati de arhivare a copiilor ramase in evidenta, care consta in ordonarea si gestionarea
tuturor documentelor ramase la dosar.
Compartimentul Registrul Agricol si-a propus si programt deplasarea in teren pentru
registrelor agricole seria anilor 2015-2019
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Cristina Iacob
Iulian Perdeica-Discultu
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