
ROMANIA
JUDETUL DOLJ

COM UNA VALEASTANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

uorAnAnr
Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol al comunei Valea Stanciului,

jude{ul Dolj 
' 
pcntru semcstrul I al anului 2018 qi stabilirea misurilor pentru eficientizarea accstci

activitl!i

Consiliul local Valea St.rnciului, judelul Dolj;
Av6nd in vedere :

-Expunerea de molivc nr.1 490116.10.7018 intocmiti de cltre primarul comunei Valea Stanciului
judeful Dolj.
-Raportul nr.7 486115.10.2018 intocmit dc cltre Compartimentul agricol din cadrul Primlriei Valca
Stanciului, judef ul Dolj.
-Prevederilc O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol , cu modificirile qi completirile ultcrioare gi alc
H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019
-Prevederile Lcgii nr,2112000 privind Normelc de tehnicl legislativi pentru elaborarea actclor
normative, republicati , cu motlificirile qi completirile ulterioare.
-Prevederilc art.8 alin,4 din Norntele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru
perioada 2015-2019.
In temeiul art.36 alin.(l) 9i art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5l2001 , republicati , privind Administrafia
Publicl Locali , cu nrodiliclrilc qi completirile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adoprl prezenta HOTARARE

Art.l. Se ia act de stadiul de inscricre a datelor in Registrul agricol al comunei Valea Stanciului,
jude(ul Dolj pentru scnrestrul I al anului 2018 , in conformitate cu datele din Raportul
Compartimentului agricol, tlin cadrul aparatului de specialitate al primarului comunci Valea
Stanciului, judetul Dolj, prev:izut in Anexa 1, care face parte integranti din prezenta hotrrire.
Art.2.Se aprobl Progratnul de misuri pentru eficientizarea datelor inscrise in Registrul agricol,
conform Anexei nr.2, care lhce partc intcgrantl din prezenta hotlr6re.
Art.3.Cu aducerea la indcplitrirc a prezentei hotirari se insircineazi Prirnarul comunci Valea
Stanciului, judelul Dolj , prin Compartimcntul agricol-Func{iona rii cu atribu{ii in completarea
Registrului agricol.
Art.4. Prezcnta hotlrire poate fi atacati , conform procedurii ;i termenelor previzute tle Legea
nr.55412001a contcnciosului administrativ, cu modificirile qi completirile ulterioare.
Art.S' Secretarul contunci Valca Slanciului , judelul Dolj va comunica prezenta hotirire Prinrarului
comunei Valea Stanciului , Compartimentului agricol Ei Instituliei Prefectului-j ude{ul Dolj.
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Adoptata in gedinlA ordinard cu un numdr de '13 voturi pentru din totalul de 13 membrii prezenti
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Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul pentru semestrul I al anului
201 8

Avand in vedere dispozitiile OG nr.28/2008 privind registrul agricol.ale H.G,R.
nr.21812015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019 si Ordinul comun
nr.2891147117 .325120171437 /1 .l36120l8ll .58812017/3/201 8 pentru aprobarea Normelor
Tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
in care la art.8,alin.4,se prevede ca semestrial,in sedinta Consiliului local prin grija prima-
rului se face analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol si,prin hotarare,se
stabilesc masuri pentru eficientizarea acestei activitati,s-a intocmit prezentul RAPORT.

Confornl'l,lormelor tehnice de completare a registrului agricol'acesta se constituie ca
document oficial de evidenta primara in care se inscriu date privind:

- Componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica.
- Terenurile aflate in proprietate sau in folosinta,identificate pe parcele,pe categorii

de folosinta,intravilan/extravilan.
- Terenurile agricole aflate in folosinta si modul de detinere a respectivelor suprafete

agricole
- Modul de utilizare a suprafetelor agricole,respectiv,suprafata arabila cultivata cu

principalele culturi,suprafete de teren necultivat,ogoarele,suprafata cultivata in sere
solare si alte spatii protejate,suprafata utilizata pentru culturi succesive in camp,
culturi intercalate,culturi modificate genetic pe raza localitatii si suprafata cultivata
cu legume si cartofi in gradinile familiale,numarul pomilor razleti,suprafata
plantatiilor pomicole aflate in teren agricol,viile,pepinierele,viticole si
hameisti,suprafetele efectiv irigate in camp.

- animalele domestice si/sau animalele salbatice crescute in captiv itate,respectiv:situ
tia la inceputul semestrului,evolutia efectivelor de animale in cursul anului aflate in
proprietatea gospodariilor/exploatatiilor agricole fara personalitate juridica.cu
domiciliul in localitate,si/sau in proprietatea entitatilor cu personalitate juridica
care au activitatea pe raza localitatii.
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- Echipamentele,utilajele si instalatiileiagregatele pentru agricultura
silvicultura,mij loacele de transport cu tractiune animala si mecanica existente

SI

la
inceputul anului.

- Aplicarea ingrasamintelor,amendamentelor si
ingrasamintelor chimice la principalele culturi

- Cladirile existente la inceputul anului pe raza localitatii

pesticidelor,uti I izarea

- Atestatele de producator si carnetele de comercializare eliberate/vizate
- Mentiuni cu privire la sesizarile/cererile pentru deschiderea procedurilor

succesorale inaintate notarilor publici
- Inregistrari privind exercitarea dreptului de preemtiune.
- Inregistrari privind contractile de concesiune/inchiriere
- AIte mentiuni

In semestrul Ial anului 20l8,stadiul activitatii desfasurate in registrul agricol
este urmatorul:
- Au fost completate volume separate pentru urmatoarele categorii de detinatori de

terenuri si animale dupa cum urmeaza:
l. Tipul I - persoane fizice cu domiciiul fiscal in localitate

- 2000 pozitii
- 2700 ha
2. Tipul Il-Persoane ftzice cu domiciliul in alte localitati

- 400 pozitii
- 1200 ha
3. lnul III-Persoane juridice cu domiciliul fiscal in localitate 6 pozitii - 1406 ha

. 4. Tipul IV-Persoane juridice cu domiciliul fiscal in alte localitati l0 pozitii - 4376
ha

5. Animale domestic si/sau animale salbatice crescute in captivitate in conditiile legii- bovine-50O capete
- ovine - 3400 capete
- caprine-3300 capete
- porcine-3500 capete

Avand in vedere ca,registrul agricol se deschide pe o perioada de 5 ani(2015-2019), pe
semestrul I al anului 2018 s-au deschis l0'pozitii nol'si s-au rectificat/completat 50
pozitii in urma dezbaterii succesiunii sau a contractelor de vanzare cumparare.

De asemenea, s-au eliberat de la registrul agricol :

- adeverinte pentru beneficiarii de ajutor social,burse scolare,adeverinte pentru
obtinerea cartii de identitate,adeverinte cu suprafete de teren din evideniele
registrului agricol,adeverinte(nomenclatoare stradale).

- S-au eliberat un numar de 76 sesizari pentru deschiderea procedurii succesorale
pentru un numar de 76 de defuncti si s-au operat in registrele agricole.- S-au eliberat l9 atestate de producator pentru comerclalizarea urmatoarelor
produse;cereale,legume,lucerna,animare si lana si l9 carnete de comercializare si
s-au inregistrat in registrele agricole.



Aceasta activitate presupune intocmirea unei documentatii specifice,deplasarea in
teren pentru verificarea existentei in gospodarii a produselor destinate
comercializarii in piete in vederea intocmirii procesului verbal,completarea atestatu
lui de producator si a carnetului de comercializare si obtinerea actului consultativ
din partea reprezentantului Directiei Agricole Judetene Dolj.

- Fumizarea de situatii statistice catre Directia Agricola Dolj
- S-au inregistrat un numar de 414 contracte de arendare si rezilieri in registrul

special si in registrele agricole.
- S-au intocmit documentatii pentru rectificarea unui numarr de 8 titluri de

proprietate
- S-au eliberat un numar de 400 adeverinte APIA
- S-au inregistrat si operat un numar de 80 contracte de vanzare cumparare
- S-au intocmit '10 procese verbale de constatare la sesizarile facute de cetatenii

comunei.
Conform prevederilor art.l I ,alin.2 din Ordonanta Guvernului nr.28/2008 privind
registrul agricol cu modificarile si completarile ulterioare-'1n cazul in care persoa-
nele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute Ia alin l,se
considera ca,nu au intervenit niciun fel de modificari,fapt pentru care in registrul
agricol,se raporteaza din oficiu,datele din anul precedent,cu mentiunea,<<report
din oficiu> >la rubrica < <semnatura declarantului>>.

Pentru anul 2019 se propun masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in
registrul agricol.

Compartime11, agricol.

Bucicoiu st.ruo-fop
Oprea Liovin, J.atn"q
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