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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI PÎRTEŞTII DE JOS
PRIMAR

Nr. 4687 din 31.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în

registrul agricol
în primul semestru al anului 2018

În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a
terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care
contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile
administrației publice locale ale comunelor, oraselor și municipiilor organizează
întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format
electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a
Guvernului, pe unități administrativ-teritoriale și pe localități componente ale
acestora.

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în
care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile
agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren
în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume: componenţa
gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică; terenurile aflate în
proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă; terenurile agricole aflate
în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole; modul de
utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu
principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în
sere, solare şi alte spaţii protejate, suprafaţa utilizată pentru culturi succesive în
câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii şi suprafaţa
cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi,
suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în
teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate în
câmp; animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate,
respectiv: situaţia la începutul semestrului, evoluţia efectivelor de animale în
cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără
personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, şi/sau în proprietatea entităţilor cu
personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii;utilajele, instalaţiile
pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi
mecanică existente la începutul anului;aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor
şi pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi; clădirile
existente la începutul anului pe raza localităţii; atestatele de producător şi
carnetele de comercializare eliberate/vizate; menţiuni cu privire la
sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor
publici; înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune; înregistrări privind
contractele de arendare; înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;
alte menţiuni.

Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a
unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecţie socială, cadastru, edilitar-
urbanistic, sanitar, şcolar, servicii publice de interes local şi altele asemenea.
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Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale
cetăţenilor, cum ar fi:eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deţinerea
parcelelor agricole, a animalelor şi a păsărilor; eliberarea/vizarea atestatelor de
producător şi eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de
către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de
exercitare a comerţului cu aceste produse. Înscrierea datelor în registrul agricol,
în forma în care acesta este organizat, completarea, ţinerea la zi şi centralizarea
datelor din registrul agricol respectiv se fac la nivelul fiecărei localităţi de către
persoanele cărora le revine, prin dispoziţie a primarului respectiv, această atribuţie.

Secretarul localităţii coordonează, verifică şi răspunde de modul de
completare şi ţinere la zi a registrului agricol. Orice modificare a datelor înscrise în
registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului localităţii. Semestrial,
în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de
înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru
eficientizarea acestei activităţi.

Astfel, în conformitate cu prevederile art.8,alin.(4) din Ordinul nr.
289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 și Hotărârea
Consiliului local al com Pîrteștii de Jos, jud.Suceava nr.13 din 30.03.2018 privind
stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol 2015-
2019, propun Consiliului local Pîrteștii de Jos adoptarea proiectului de hotărâre în
forma prezentată.

Primar,
Toma Ioan Pavel


