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Anexa nr.l Ia Proiectul de Hotărâre nr.73/28.12.2020

RAPORT
privind analiza stadiului de înscriere a datelor In registrul agricol pentru trimestrul IV  al

anului 2020

Având în vedere prevederile cuprinse în Ordinul comun nr. 25/2020: 1382/2020: 
37/2020; 1642/2020; 14297/2020; 746/2020; 20/2020 privind Normele tehnice privind modul 
dc completarc a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 care prevede "trimestrial. în 
şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se tace analiza stadiului de înscriere a datelor 
în registrul agricol şi. prin hotărâre, se stabilesc măsuri de eflcientizare a acestei activităţi..." 
s-a întocmit prezentul raport.

Registrul agricol(atat cel pe suport hârtie cat si ccl in format electronic) se deschide pe
o perioada de 5 ani. Conform art. 6 din ordinul comun mai sus amintit "Inscricrca datelor în 
registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei 
sau. în lipsa acestuia, dc un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate 
deplină de exerciţiu, după cum urmează:
a) prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea 
registrului agricol;
b) la primărie. în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintă din propria 
iniţiativă sau pentru rezolvarea altor probleme:
c) pc baza declaraţiei trimise prin poştă, cu confirmare dc primire, pe cheltuiala persoanei care 
arc obligaţia dc a 11 înregistrată în registrul agricol:
d) pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei;
e) prin inv itarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile 
pentru înscrierea datelor în registrul agricol.

în cazul în care. persoanele fizice sau juridice nu se prezintă pentru a face declaraţiile 
anuale, se consideră că nu au intervenit modificări, fapt pentru care în registrul agricol se
raportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica
"semnătura declarantului".

în comuna Şendriceni. stadiul înscrierii datelor în registrul agricol este următorul:
a) Satul Şendriceni un număr de 23 volume:
b) Satul I lorlăceni un număr de 6 volume;
c) Satul Pădureni un număr de 10 volume;
d) 3 volume persoane juridice U A T  Comuna Şendriccni;
e) 6 volume de persoane străine ;
t) 1064 poziţii satul Şendriceni - 2676 persoane
g) 290 poziţii salul I lorlăceni - 670 persoane
h) 465 poziţii satul Pădureni - 1080 persoane
i) 236 poziţii Străinaşi si 25 poziţii ale persoanelor juridice, care neccsita operaţiuni de

tinere la zi si centralizare a datelor din registrul agricol.
Au fost înscrise contractele de arendă încheiate la nivelul U A T  Comuna Şendriceni în 

anul 2020 . aceasta operaţiune s-a efectuat în mod permanent.
în conformitate cu prevederile legale s-au completat si eliberat atestate de producător 

şi carnete de comercializare a produselor agricole pentru producătorii agricoli care au 
îndeplinit condiţiile legale.

http://wwv.oritr)ariasendricer.i-ic


în trimestrul I Val anului 2020 au fost prelucrate de către funcţionarul cu atributii în 
completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol cu sprijinul funcţionarilor din compartimentul 
fond funciar, cadastru şi agricultură următoarele documente:

’r  înregistrarea în Registrul Agricol a persoanelor fizice şi juridice proprietari de 
teren şi animale prin declaraţii anuale;

> înregistrarea în Registrul Agricol a asociaţiilor agricole, a societăţilor 
comerciale cu capital privat şi a celor cu capital mixt care deţin terenuri 
agricole în exploatare;

> eliberarea de adeverinţe care certifică deţinerea în propriatate a unor suprafeţe 
de teren conform datelor declaratc în Registrul Agricol pentru persoanele fizice 
şi juridice necesare pentru A P IA ;

r  eliberarea de adeverinţe necesare pentru ajutor social, alocaţii de sprijin 
familial, etc;

> adeverinţe necesare pentru organele de cercctare penală, instanţa, etc;
> verificarea în baza de date a suprafeţelor dc teren, declarate în Registrul 

Agricol, necesare birourilor notariale pentru succesiuni, etc.;
> rezolvarea corespondenţei pentru Registrul Agricol prin Registratură:
> înregistrarea în registrul special a arendaşilor, persoane fizice şi juridice, care 

cultivă terenuri, a contractelor de arendare şi a actelor adiţionale la contractul 
de arendare;

r  în această dată s-au desfăşurat şi activ ităţi specifice privind recesământul 
agricol.

r  Datele privind completarea şi tinerea la n  a informaţiilor privind Registrul 
electronic al comunei la data dc 31.12.2020 este dc 70%..

r  Datele privind completarea şi tinerea la zi a informaţiilor în Registrul Agricol 
in formal letric este de 25% si anume nu sunt completate pentru Şendriceni şi
I lorlăceni.

întocmit,
Sccretar gftneral comună, 
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