
 

 

  

                                               
 Anexa nr. 2 la HCL nr. 36 / 27.07.2020   

 

 

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 și 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  Isacov Emil 

  

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 

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. 

 

 

permanent Isacov Emil 



 

3. Registrul agricol are caracterul unui document 

oficial care constituie o sursa importanta de 

informatii:  

-pentru elaborarea pe plan local a unor politici 

 in  

domeniile:fiscal,agrar,protectie 

sociala,cadastru,edilitar- 

urbanistic,sanitar,scolar,servicii publice de 

interes local;  

-pentru satisfacerea unor solicitari ale 

cetatenilor;  

-este sursa administrativa de date pentru 

sistemul informational  

statistic,respectiv:statistica  

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 . 

 

 

permanent Isacov Emil 

4. Secretarul localităţii sau alte persoane din 

aparatul 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. 

 

 

permanent Isacov Emil 

Secretarul  

Comunei 

5. Registrul agricol in format electronic se va 

interconecta cu Registrul agricol national 

(RAN) in vederea raportarii unitare catre 

institutiile interesate a  

datelor gstionate de catre acesta. 

 

 

permanent Isacov Emil 

 6.   Pentru o buna evidenta privind efectivele de 

animale,datele  din registrul agricol se pun de 

acord cu evidentele sanitar-veterinare. 

 

 

permanent Isacov Emil 

7. Orice modificare în registrul agricol se va face 

numai cu avizul scris al  

secretarului Comunei Cenad. 

 

 

permanent Secretarul 

comunei  

 



 

8. Se va urmari înscrierea în registrul agricol a 

terenurilor dobandite prin  

Contracte de vanzare-cumparare,donatie, 

contracte de arenda. 

permanent Isacov Emil 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Prin rotaţie, o zi pe săptămână, funcţionarii 

publici cu atribuţii în completarea registrului 

agricol vor efectua verificări în teren privind 

declaraţiile înregistrate.   

permanent  Isacov Emil  

10.  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  

  

  

     

 

  

  

   


