
ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA ADAMCLISI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol pentru
perioada 2010 - 2014

Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta ordinara, legal
constituita la data de 29 martie 2013;

Avand in vedere:

- Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Adamclisi , domnul Burcea Anton
Tudorel, prin care propune aprobarea masurilor pentru eficientizarea inscrierilor datelor in
registrul agricol al comunei Adamclisi pentru perioada 2010 - 2014;

Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati
economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea
domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala;

Avand in vedere:

- referatul de specialitate al secretarului comunei Adamclisi, prin care se propune aprobarea in
cadrul sedintei Consiliului Local a masurilor pentru eficientizarea inscrierilor datelor in
registrul agricol al comunei Adamclisi pentru perioada 2010 – 2014;

- avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi;

In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) si alin. (5), art. 7, alin. (4) din Ordinul nr. 95 / 153 /
2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 –
2014, prevederile HG nr. 1632 / 2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010 – 2014, prevederile
OG nr. 28 / 2008 privind registrul agricol, aprobata prin Legea nr. 98 / 2009;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (9), art. 45, alin. 91) si art. 115, alin. (1),
lit. b) din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;



CONSILIUL LOCAL ADAMCLISI HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Programul de masuri privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in
Registrul Agricol al comunei Adamclisi, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art. 2. Primarul comunei Adamclisi va duce la indeplinire prezenta prin compartimentul agricol si
persoanele implicate in desfasurarae activitatii privind registrul agricol.

Art. 3. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor
interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru
control si verificarea legalitatii.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ……. voturi pentru, ….. voturi impotriva, ……
abtineri din cei ………… consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in functie.

Nr. 21 PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNAT
Data 29.03.2013 CONSILIER SECRETAR

SERBANESCU DORINA CICILIA SIBEL SERIF



ROMANIA ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 21 DIN 29.03.2013

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA ADAMCLISI

CONSILIUL LOCAL

PROGRAMUL DE MASURI

Privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul Agricol al comunei Adamclisi

Nr. crt. Denumirea activitatii Termen de indeplinire Persoana responsabila
1. Inscrierea datelor in registrul agricol se

va face pe baza declaratiei date pe
propria raspundere de capul
gospodariei sau, in lipsa acestuia , de
un alt membru major al gospodariei,
care dispune de capacitate deplina de
exrcitiu, dupa cum urmeaza:
a.Prin vizitarea persoanelor fizice de
catre persoanele imputernicite cu
completarea registrului agricol;
b. La primarie, in cazul in care un
reprezentant major al persoanei fizice
se prezinta din proprie initiativa sau
pentru rezolvarea altor problem;
c. Pe baza declaratiei trimise prin
posta, cu confirmare de primire, pe
cheltuiala persoanei care are obligatia
de a fi inregistrata in registrul agricol;
d. Pe baza unei procure notariale date
de capul gospodariei;
e.Prin invitarea la primarie a
persoanelor fizice si juridice care au
obligatia sa efectueze declaratiile
pentru inscrierea datelor in registrul
agricol

PERMANENT Zamfir Marian
Referent, Registrul Agricol

2 Inscrierea in registrul agricol a datelor
privind cladirile si terenurile, a
titularului dreptului de proprietate
asupra acestora, precum si a schimbarii
categoriei de folosinta se poate face
numai pe baza de documente anexate

PERMANENT Zamfir Marian
Referent, Registrul Agricol
Sibel Serif
Secretar comuna



la declaratia facuta sub semnatura
capului de gospodarie sau, in lipsa
acestuia, a unui membru major al
gospodariei, sub sanctiunea nulitatii .
In cazul in care nu exista documente,
inregistrarea in registrul agricol a
datelor privind cladirile si terenurile, a
titularului dreptului de proprietate
asupra acestora , precum si a
schimbarii categoriei de folosinta se
poate face pe baza declaratiei date sub
semnatura capului gospodariei sau, in
lipsa acestuia , de un alt membru major
al gospodariei, sub sanctiunea
nulitatii.Aceste declaratii pot fi date ,
potrivit optiunii persoanei fizice
obligate sa declare in regsitrul agricol ,
dupa cum urmeaza:

a. In fata secretarului;
b. In fata notarului public;

In baza indiviziunii, oricare dintre
coindivizari poate da declaratia in
conditiile alin. (1).
Pentru unitatile cu personalitate
juridical, datele se inscriu in regsitrul
agricol pe baza declaratiilor date de
reprezentantul legal al unitatii
respective, insotite de documente.

3 Inscrirea datelor in registrul agricol pe
suport de hartie si in format
electronic , completarea , tinerea la zi,
centralizarea datelor din registrul
agricol se face de catre persoana careia
ii revine, prin dispozitie a primarului
aceasta atributie.
Programul informatic pentru registrul
agricol trebuie sa respecte intocmai
prevederile Legii nr. 183 / 2006 privind
utilizarea codificarii standardizate a
setului de caractere in documentele in
forma electronica.
Orice modificare a datelor inscrise in
registrul agricol se face numai cu
acordul scris al secretarului comunei
Adamclisi.

PERMANENT Zamfir Marian
Referent , Registrul Agricol

4 Secretarul comunei coordoneaza,
verifica si raspunde de modul de
completare si tinere la zi a registrului

PERMANENT Sibel Serif
Secretar comuna



agricol.
5 Ori de cate ori intervin modificari in

registrul agricol referitoare la terenuri,
la categoria de folosinta a acestora, la
cladiri, la mijloacele de transport sau la
orice alte bunuri detinute in
proprietate ori in folosinta, dupa caz,
de natura sa conduca la la modificarea
oricaror impozite si taxe locale
prevazute de titlu IX din Legea nr. 571 /
2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare,
functionarii publici cu atributii privind
completarea, tinerea la zi si
centralizarea datelor din registrele
agricole au obligatia de a comunica
aceste modificari functionarilor publici
din compartimentele de resort din
aparatul de specialitate al primarului,
in termen de 3 zile lucratoare de la
data modificarii.
Datele instrumentate la nivelul oricaror
compartimente de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului
si care fac obiectul inscrierii in registrul
agricol se comunica compartimentului
de resort cu atributii in acest sens, in
termen de 3 zile lucratoare de la data
inregistrarii lor, prin grija
conducatorului compartimentului
respectiv.
Cu titlu de exemplu, fara a se limita la
acestea, sunt compartimentele de
resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului cu atributii in
domeniul:
a.Administrarii impozitelor si taxelor
locale;
b. amenajarii teritoriului, urbanismului
si al autorizarii lucrarilor de constructii;

PERMANENT Zamfir Marian
Referent, Registrul Agricol

6 Inscrierea datelor in registrul agricol pe
suport de hartie se va face numai cu
cerneala / pasta albastra.
Orice modificare a datelor inscrise se
face prin taierea cu o linie orizontala cu
cerneala / pasta rosie si prin inscrierea

PERMANENT Zamfir Marian
Referent, Regsirtul Agricol



datelor corecte de asemenea cu
cerneala / pasta rosie, lasandu-se
vizibila inscrierea anterioara.

7. Se completeaza volume separate
pentru urmatoarele categorii de
detinatori de terenuri si animale, astfel:
a.Tipul 1- pentru persoanele fizice cu
domiciliul fiscal in localitate;
b. tipul 2 – pentru persoanele fizice cu
domiciliul fiscal in alte localitati decat
cele unde detin bunuri ce fac obiectul
inscrierii in registrul agricol;
c. tipul 3 – pentru persoanele juridice
cu domiciliul fiscal in localitate.
d. tipul 4- pentru persoanele juridice cu
domiciliul fiscal in alte localitati decat
cele unde sunt bunurile ce fac obiectul
inscrierii in registrul agricol.

PERMANENT Zamfir Marian
Referent. Registrul Agricol

8 Se asigura publicitatea pentru
perioadele in care persoanele fizice sau
juridice au obligatia sa declare datele
pentru inscrierea in registrul agricol,
care sunt urmatoarele:
a.5 ianuarie – 1 martie , pentru datele
anuale privind membrii gospodariei,
terenul aflat in proprietate si cel pe
care il utilizeaza, cladirile cu destinatia
de locuinta , constructiile – anexe si
mijloacele de transport cu tractiune
animal si mecanica, masinile, utilajele si
instalatiile pentru agricultura si
silvicultura, efectivele de animale
existente la persoanele fizice / juridice
la inceputul fiecarui an, precum si
modificarile intervenite in cursul anului
precedent in efectivele de animale pe
care le detin, ca urmare a vanzarii –
cumpararii , a produsilor obtinuti, a
mortii sau sacrificarii animalelor ori a
altor intrari – iesiri;
b. 1-31 mai , pentru datele privind
modul de folosinta a terenului,
suprafetele cultivate, terenurile
necultivate, ogoarele, numarul pomilor
in anul agricol respectiv;
(2) Persoanele fizice si juridice au
obligatia sa declare datele necesare
pentru a fi inscrise in registrul agricol si

PERMANENT Zamfir marina
Referent, Registrul Agricol.



in afara acestor interval de timp, asa
cum este prevazut de art. 37, alin. (1) si
art. 39, alin. (1) , ori in cazul in care au
intervenit modificari in proprietate, in
termen de 30 de zile de la data
aparitiei modificarii;
(3) In cazul in care persoanele fizice
sau cele juridice nu fac declaratiile la
termenele prevazute la alin. (1) si (2) ,
se considera ca nu au intervenit nici un
fel de modificari, fapt pentru care in
registrul agricol se reporteaza din oficiu
datele din anul precedent, cu
mentiunea corespnzatoare la rubric ,,
semnatura declarantului’’.

9 O atentie deosebita se va acorda
confidentialitatii datelor incsrise in
registrele agricole, manipularii lor,
pastrarii acestora in securitate , fara a
avea acces la acestea persoanele care
nu sunt imputernicite in acest scops si
feririi acestora de intemperii atunci
cand se face deplasarea in teren , prin
vizite la domiciliul fiecarei gospodarii in
parte;

PERMANENT Zamfir Marian
Referent, Registrul Agricol

10 Se va face centralizarea datelor in
registrele agricole , pe comuna, la
perioadele stabilite de lege, in asa fel
incat in permanenta conducerea
comunei sa cunoasca situatia privind
cultivarea terenurilor, productia
vegetala si animala, miscarea
efectivelor de animale sis a poate
intocmi darile de seama statistice
cerute.

15.12.2013 Zamfir Marian
Referent, Registrul Agricol

11 Detinatorii de animale vor fi obligati sa
posede acte de adeverire a proprietatii
si sanatatii animalelor in situatiile in
care animalele sunt duse spre vanzare
la targuri sau baze de achizitii, in caz de
vanzari, donatii sau mostenire,
animalele se taie pentru consumul
propriu sau public, sunt duse temporar
sau definitiv pe teritoriul altor
localiatti.

PERMANENT Zamfir Marian
Referent, Regsitrul Agricol

12 Se interzice furnizarea de date inscrise
in registrul agricol unor persoane, in
afara celor din gospodaria respectiva,

PERMANENT Zamfir Marian
Referent, Registrul Agricol
Sibel Serif



cu exceptia organelor abilitate de lege. Secretar comuna
13 O atentie deosebita se va acorda

inregistrarii contractelor de arenda ,
evitandu-se inregistarrile duble pentru
aceeasi suprafata de teren.

PERMANENT Zamfir Marian
Referent, Registrul Agricol

14 Se va efectua afisajul si instiintarea
populatiei cu privire la procedura si
termenele de inregistrare in registrele
agricole si se va demara verificarea in
teren a corectitudinii inscrierii datelor
pe baza declaratiei data de capii
gospodariilor sau, in lipsa acestuia de
un alt membru al gospodariei, care
dispune de capacitate deplina de
exercitiu.

PERMANENT Zamfir Marian
Referent, Registrul Agricol

15 Persoana responsabila cu urbanismul
va comunica referentului cu atributii
privind registrul agricol stabilit cu
privire la constructiile noi finalizate sau
in curs de finalizare.

PERMANENT Garabetian Ardases

16 Realizarea in mod obligatoriu a
corespondentei la nivelul comunei
Adamclisi atat cu pozitia din registrul
agricol pentru perioada anterioara , cat
si cu numarul din rolul nominal unic ce
il priveste pe contribuabilul respectiv.
In situatia in care in perioada
anterioara gospodaria in cauza nu a
avut deschisa pozitie in registrul
agricol, se face mentiunea ,, pozitie
noua’’ . Aceste informatii se inscriu in
continuarea casetei care cuprinde ,,
Pozitia numarul’’

PERMANENT Zamfir Marian
Referent , Regsitrul Agricol
Compartimentul buget –
finante, contabilitate,
impozite si taxe locale

17 Persoana desemnata de catre primarul
comunei Adamclisi va verifica , cel
putin de doua ori pe an, concordanta
dintre cele doua forme ale registrului
agricol

LUNA IULIE, LUNA
DECEMBRIE

Sibel Serif
Secretar comuna
Zamfir Marian
Referent, Registrul Agricol

18 Se va urmari inscrierea tuturor tilurilor
de proprietate eliberate conform
Legilor fondului funciar, a contractelor
de vanzare – cumparare, contractele
de arenda, inregistrate pana la aceasta
data;

PERMANENT Sibel Serif
Secretar comuna
Zamfir Marian
Referent, Registrul Agricol

19 Vor fi aplicate sanctiunile prevazute de
lege in cazurile in care cu ocazia
verificarilor in teren se constata

PERMANENT VICEPRIMARUL COMUNEI



declararea de date false sau
neconforme cu realitatea.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNAT

CONSILIER SECRETAR

SERBANESCU DORINA CICILIA SIBEL SERIF



 
 
ROMANIA                                                                                                 SE  APROBA 
JUDETUL CONSTANTA                                                                              PRIMAR 
COMUNA ADAMCLISI                                                                BURCEA  ANTON  TUDOREL 
PRIMARIA 
 
 
 

RAPORT DE  SPECIALITATE 
La proiectul de hotarare privind stabilirea masurilor  pentru eficientizarea  inscrierii 

datelor in registrul agricol pentru perioada 2010 – 2014 
 
 
 

   Analizand  proiectul de hotarare si expunerea de motive prezentata , consider ca 
indeplineste procedura legala si totodata tinand cont de legislatia in vigoare,  adoptarea 
unei hotarari in acest sens este oprtuna. 

Ne referim aici la prevederile legale si anume: art. 7, alin. (4) din Normele 
tehnice de completare a registrului agricol  stabilite prin Ordinul  comun nr. 95 / 153 / 
1998 / 2010 care impun efectuarea analizei  stadiului de inscriere a datelor in registrul 
agricol, urmand ca prin hotarare sa se stabileasca masurile  pentru eficientizarea acestei 
activitati. 

In continuare, aratam faptul ca promovarea unui Program de masuri aferent, cu 
responsabilitatea punerii in practica imediata de catre secretarul comunei Adamclisi 
Sibel Serif si referentul cu atributii privind registrul agricol Zamfir Marian, va fi eficient in 
ceea ce   priveste finalitatea acestui program. 

Fata de cele prezentate, in temeiul art. 44, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, propun dezbaterea si adoptarea proiectului de hotarare mai sus mentionat , 
in forma prezentata. 
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AVIZ  DE  LEGALITATE 

 
 

 
 

 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta 
analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in 
conformitate cu prevederile art.47 si art. 117  din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
propun Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia. 
 Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  STABILIREA  
MASURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA  INSCRIERII DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL 
PENTRU PERIOADA 2010 - 2014.  
 Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 
prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (9),  art. 45  coroborat cu prevederile  
art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea  215 / 2001 privind administratia publica locala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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SIBEL SERIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind  stabilirea  masurilor  pentru   eficientizarea   

inscrierii   datelor in registrul   agricol pentru perioada 2010 - 2014 
 

 
Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 

Constanta; 
 Avand in vedere: 

- referatul de specialitate al  secretarului comunei Adamclisi, prin care se 
propune  aprobarea  in cadrul sedintei  Consiliului Local  a masurilor 
pentru  eficientizarea  inscrierilor datelor in registrul agricol al comunei 
Adamclisi pentru perioada 2010 – 2014; 

- prevederile art. 3, alin. (1) si alin. (5), art. 7, alin. (4) din Ordinul nr. 95 / 
153 / 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a 
registrului agricol pentru perioada 2010 – 2014, prevederile HG nr. 1632 / 
2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010 – 2014, prevederile 
OG nr. 28 / 2008 privind registrul agricol, aprobata prin Legea nr. 98 / 
2009; 

Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local 
ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind STABILIREA MASURILOR PENTRU 
EFICIENTIZAREA INSCRIERII DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL  PENTRU 
PERIOADA 2010 - 2014. 

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (9), art. 45, alin. 
91) si art. 115, alin. (1), lit. b)   din Legea nr. 215 /2001 privind administratia 
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 
 
 

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 
  



 
 
 
 
 
Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca 

obiectiv STABILIREA MASURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA INSCRIERII DATELOR 
IN REGISTRUL AGRICOL  PENTRU PERIOADA 2010 - 2014. 

 
 

 
 

 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


