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Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre nr.73/28.12.2020

PROGRAM DE MĂSURI
pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei

Şendriceni

1. Sc va efectua înştiinţarea populaţiei, la afişierul instituţiei şi pe pagina web, cu privire la 
procedura şi termenele de înregistrare în registrele agricol de către capii gospodăriilor şi de 
către reprezentanţii legali ai unităţilor cu personalitate juridică.

2. înscrierea datelor, completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din Registrul Agricol 
se efectuează pe suport de hârtie şi simultan în programul informatic. înscrierea datelor în 
Registrul Agricol va fi facuta corect din punct de vedere al termenilor utilizaţi, sub aspect 
gramatical, ortografic şi de punctuaţie, conform normelor în vigoare, numai cu cerneală/pastă 
albastra. Orice modificare a datelor înscrise prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală/pastă 
roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală/pastă roşie lăsându-se vizibilă 
înscricrea anterioară, cu avizul scris al secretarului comunei.

3. Secretarul comunei, verifică concordanţa dintre cele două forme de registru agricol. în 
format electronic şi pc suport de hârtie ;

4. Circularea rapidă şi de indata a oricăror date referitoare la imobilele, clădirile sau 
terenurile personelor fizice sau juridice;

5. Confruntarea periodică a datelor înscrise în registrul agricol cu evidenţele existente la 
cabinetul sanitar-veterinar;

6 . Orice modificare la registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosire a 
acestora, la clădiri, la mijloacele dc transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate 
sau în folosinţă, după caz. de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale 
prevăzute în Codul fiscal, funcţionarii cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi 
centralizarea datelor din Registrele agricole, au obligaţia de a comunica aceste modificări 
funcţionarilor din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

7. Continuarea verificărilor în teren pentru colectarea datelor conforme cu realitatea;
8 . O atenţie deosebită se va acorda confidenţialităţii datelor înscrise în Registrele agricole 

. manipulării lor, păstrării acestora în securitate, tară a aveea acces la acestea persoanele care 
nu sunt împuternicite în acest sens scop şi protecţia acestora la intemperii atunci când se face 
deplasarea acestora prin vizitele la domiciliul gospodăriilor.

9. Completarea la zi a Registrelor agricole.
10.1-fectuarea prevederilor legale privind desfăşurarea recesământul agricol 2020-2021 

conform OUG 22/2020.


