
R O M A N I A  
JUDEŢUL CONSTANŢA  
CONSILIUL LOCAL OSTROV 
 

H O T A R A R E  
privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea inscrierilor datelor in registrul agricol 

pentru perioada 2010 - 2014 
 

 
Consiliul local Ostrov, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară,  legal constituită, la 

data de 26.09.2012; 
Având în vedere : 

- expunerea de motive prezentată de primarul comunei, domnul Dragomir Niculae, prin care  
propune aprobarea măsurilor pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol 
pentru perioada 2010-2014;  

-  referatul compartimentului Registrul Agricol  cu privire la stadiul înscrierilor datelor in 
registrul agricol;  

- Raportul  compartimentului Registrul Agricol   ;  
- raportul  comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 

muncă şi protecţie socială, protecţie copii; 
- raportul  comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al oraşului;   
- avizul de legalitate al secretarului; 
  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 H.G. nr. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 
2010 – 2014, prevederile O.G. nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, aprobată prin 
Legea nr. 98/2009 ; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin.(9), art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin.(1) 
lit.”b”din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
 Art.1. Se aprobă Programul de măsuri privind eficientizarea activităţii de înscriere a 
datelor în Registrul Agricol al comunei Ostrov, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către compartimentul registrul agricol. 
 Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului , compartimentelor 
registrul agricol, impozite şi taxe, urbanism şi amenajarea teritoriului,  în vederea aducerii la 
îndeplinire,  Prefectului Judeţului Constanţa, în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate . 
 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un număr de 14  voturi „pentru” din cei 14  consilieri prezenţi la 
şedinţă din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie. 
 
 

OSTROV     PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 
Nr.83/26.09.2012     Purcarea Marius  
 
      CONTRASEMNEAZA, 
 
      Secretar – Crisan Smaranda   

 
 



  
 
R O M A N I A      Anexa la H.C.L. nr.83/26.09.2012 
JUDEŢUL CONSTANŢA  
COMUNA OSTROV 
CONSILIUL LOCAL  
 

P R O G R A M U L    DE   M Ă S U R I  
Privind eficientizarea activită ii de înscriere a datelor în Registrul Agricol al COMUNEI OSTROV 

 
 
Nr.crt. Denumirea activită ii Termen de 

indeplinire 
Persoane 
responsabile 

1 Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza 
declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei 
sau, în lipsa acestuia, de 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)pe baza declaraţiei trimise prin poştă, cu confirmare de 
primire, pe cheltuiala persoanei care are obligaţia de a fi 
înregistrată în registrul agricol; 
d)pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei; 
e)prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au 
obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor 
în registrul agricol. 
 

PERMANENT Sandu 
Eftimia 
consilier 
R.A., 
 
 

2 Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi 
terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra 
acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se 
poate face numai pe bază de documente anexate la 
declaraţia făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, 
în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub 
sancţiunea nulităţii. În cazul în care nu există documente, 
înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi 
terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra 
acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se 
poate face pe baza declaraţiei date sub semnătura capului 
gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major 
al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. Aceste declaraţii pot 
fi date, potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în 
registrul agricol, după cum urmează: 
a)în faţa secretarului localităţii; 
b)în faţa notarului public; 
c)la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. 
În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate da 
declaraţia în condiţiile alin. (1). 
Pentru unităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în 
registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul 
legal al unităţii respective, însoţite de documente. 
 
 
 

PERMANENT Sandu 
Eftimia 
consilier 
R.A., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 Înscrierea datelor în registrul agricol pe suport hârtie şi în 
format electronic, completarea, ţinerea la zi şi centralizarea 
datelor din registrul agricol. Programul informatic pentru 
registrul agricol trebuie să respecte întocmai prevederile 
Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate 
a setului de caractere în documentele în formă electronică. 
Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se 
face numai cu acordul scris al secretarului comunei 

PERMANENT Sandu 
Eftimia 
consilier 
R.A., 
 
 

4 Secretarul localităţii coordonează, verifică şi răspunde de 
modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol 

PERMANENT Crisan 
Smaranda 
secretar 
comuna 
 

5 Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol 
referitoare la terenuri, la categoria de folosinţă a acestora, la 
clădiri, la mijloacele 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 titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarii 
publici cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi 
centralizarea datelor din registrele agricole au obligaţia de a 
comunica aceste modificări funcţionarilor publici din 
compartimentele de resort din aparatul de specialitate al 
primarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
modificării. 
Datele instrumentate la nivelul oricăror compartimente de 
resort din aparatul 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 3 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, prin 
grija conducătorului compartimentului respectiv. Cu titlu de 
exemplu, fără a se limita la acestea, sunt compartimentele 
de resort din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii 
în domeniul: 
a)administrării impozitelor şi taxelor locale; 
b)amenajării teritoriului, urbanismului şi al autorizării 
executării lucrărilor de construcţii. 
 

PERMANENT Sandu 
Eftimia 
consilier 
R.A., 
 
 
 

6 Înscrierea datelor în registrul agricol pe suport hârtie se va 
face numai cu cerneală/pastă albastră. 
Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o 
linie orizontală cu cerneală/pastă roşie şi prin înscrierea 
datelor corecte de asemenea cu cerneală/pastă roşie, 
lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară. 
 

PERMANENT Sandu 
Eftimia 
consilier 
R.A., 
 
 

7 Se completează volume separate pentru următoarele 
categorii de deţinători de terenuri şi animale, astfel: 
a)tipul 1 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în 
localitate; 
b)tipul 2 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în alte 
localităţi decât cele unde deţin bunuri ce fac obiectul 
înscrierii în registrul agricol; 
c)tipul 3 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în 
localitate. Nu se înscriu unităţile aparţinând Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
Ministerului Justiţiei şi Serviciului Român de Informaţii; 
d)tipul 4 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în 
alte localităţi decât cele unde sunt bunurile ce fac obiectul 
înscrierii în registrul agricol. 
 

PERMANENT Sandu 
Eftimia 
consilier 
R.A., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

8 Se asigura publicitatea pentru perioadele în care 
persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele 
pentru înscrierea în registrul agricol, care  sunt următoarele: 
a)5 ianuarie -1 martie, pentru datele anuale privind membrii 
gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl 
utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-
anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi 
mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură 
şi silvicultură, efectivele de animale existente la persoanele 
fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările 
intervenite în cursul anului precedent în efectivele de 
animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a 
produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a 
altor intrări-ieşiri; 
b)1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a 
terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, 
ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv. 
(2)Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele 
necesare pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara 
acestor intervale de timp, aşa cum este prevăzut la art. 37 
alin. (1) şi art. 39 alin. (1), ori în cazul în care au intervenit 
modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la 
apariţia modificării. 
(3)În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac 
declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1) şi (2), se 
consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt 
pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu 
datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la 
rubrica "semnătura declarantului". 
 

PERMANENT Sandu 
Eftimia 
consilier 
R.A., 
 
 

 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 
PURCAREA MARIUS  


