
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr. 5/28.01.2022 

Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru 

semestrul II -2021  si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea 

acestei activitati 

 

 

Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara 

din 28.01.2021 

- În baza prevederilor O.G. nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale  art. 2 alin. 2) și ale art. 7 alin. 4) din 

Ordinul nr. 25 /1.382 /37 /1.642 /14.297 /746 /20 /2020 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2020-2025,  

Vazand : 

- referatul de aprobare  al primarului comunei Helegiu nr. 208 / 07.01.2022  cu 

privire la analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru 

semestrul II al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei 

activitati, Raportul de specialiate al  Compartimentului  Agricol si Cadastru din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, nr.209/0/01.2022 si Raportul de 

activitate al  Compartimentului  Agricol si Cadastru precum si avizul consultativ 

ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 3 din 

28.01.2022; 

               În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. 

s) precum şi ale art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTARASTE 

 

Art. 1. Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol în format 

electronic, pentru semestru lI 2021, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 .Se aproba programul de masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor in 

registrul agricol, prevazut in anexa nr. 2 ,  care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art.3. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineza primarul 

comunei Helegiu prin comparimentul Agricol si Cadastru. 

Art.4. Prezenta se comunica catre: 

- Institutia Prefectului- Judet Bacau 



- Primar comuna Helegiu 

- Compartimentul Agricol si Cadastru 

 

Presedinte de sedinta 

Macovei Mihaela 

         Contrasemneaza, 

Secretar general al comunei 

Mariana Spiridon 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptata cu 14 voturi ’’pentru ’’ nici un vot impotriva nici o abtinere din totalul de 15 consilieri validati  din care 14 

prezenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUDETUL BACAU 

COM. HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU                                           ANEXA nr. 1 

                                                                                                         

 

INFORMARE  

Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru 

semestrul II 2021 

 

1. Componenta compartimentului. 

 

Activitatea Registrului agricol  si Cadastru  este asigurata de 3 functionari 

publici in functii publice de  executie dupa cum urmeaza: 

      - inspector- Ardeleanu Ion 

      - inspector- Popescu Gabriela 

      - inspector- Patru Cornel 

       

           2.  Cadrul legal 

 

Activitatea Registrului agricol este reglementata prin prevederile urmatoarelor 

acte normative: 

-Ordonanta Guvernului nr.28/2008, privind registrul agricol,aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr.98/2009; 

-Hotararea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 

2020-2024; 

-Ordinul nr.25/23.01.2020 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al 

Ministerului Administratiei si Internelor, al Ministerului Finantelor Publice, al 

Institutului National de Statistica si a Agentiei Nationale de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; 

-Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei 

produselor din sectorul agricol; 

-Legea nr.70/2018 privind modificarile si completarile Legii 145/2014; 

-Legea Apiculturii nr.383/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Ordinul nr.407/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune si 

inchiriere a suprafetelor de pajisti din domeniul public/privat, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

            

2. Activitati desfasurate in semestrul II al anului 2021 

 



Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, 

in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei si la societatile 

agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau entitati juridice care au 

teren in proprietate/folosinta si/sau animale. 

Principalele activitati desfasurate de catre angajatii din cadrul registrului 

agricol constau in intocmirea si tinerea la zi a registrelor agricole in format 

electronic conform O.G. nr. 28/2008, precum si a Ordinului nr.25/2020, art. 2. 

alin. (3) care prevede ca „Registrul agricol se intocmeste in format electronic, pe 

unitati administrativ-teritoriale, cu obligatia de a se interconecta cu Registrul 

agricol national (RAN), in vederea raportarii unitare catre institutiile interesate a 

datelor gestionate de catre acesta.”precum si culegerea datelor necesare tinerii la 

zi si centralizarea acestora, solutionarea tuturor petitiilor, cererilor si 

inscrisurilor inregistrate in cadrul compartimentului. 

 

In semestrul II al anului 2021  sunt  inscrise in registrul agricol  electronic 

urmatoarele: 

     -  Pozitii ale gospodariilor populatiei/exploatatiilor agricole 

individuale/persoanelor fizice autorizate/intreprinderilor individuale, cu 

domiciliul in localitate- 3832 

- Bratila- 1028 

-  Deleni- 969  

- Dragugesti- 1236 

-  Helegiu- 545 

- Personne cu domiciliul in alte localitati- 605 

- Persoane juridice- 49  

 

-Suprafata totala  teren : 7854 ha, din care: 

- Arabil- 2728 ha,  

- Pasune- 1091 ha,   

- Fanete- 785 ha, Vii-75 ha,  

- Livezi(plantatii pomi)- 54 ha, 

-  Paduri- 2149 ha,  

- Neproductiv- 357 ha 

 

   In anul 2021 s-au insamantat urmatoarele culturi: 

- Grau- 133 ha, productie-532 to 

-  Porumb- 1342 ha, productie-6441 to 

-  Floarea soarelui- 55 ha, productie 137 to 

-  Legume in camp si solarii- 20 ha, productie-164 to 

-  Plante de nutret -850 ha, productie- 6220 to, din care; 

- Lucerna-610 ha, 

-  Trifoi- 240 ha 

 



       -Numar pomi fructiferi- 18854 bucati, din care:  

 meri- 1789, peri- 461, piersici-    352, caisi si zarzari- 640, ciresi si visini- 

1379, pruni- 11013,     nuci- 2091, alti pomi- 255. 

 

       -Animale domestice crescute in captivitate in conditiile legii:    

-Bovine-289 capete, -Ovine-1979 capete, -Caprine- 488 capete,- Porcine-396 

capete, -Cabaline-142 capete, -Pasari- 12595 capete, -Familii de albine- 1520. 

 

-Utilaje, instalatii agricole si mijloace de transport: 

-tractoare-  65 , -combine- 2 , -pluguri- 50 , -grape- 39 , -semanatori-7 , -masini 

de erbicidat- 4  cositori-6 

-S-a  verificat si inregistrat  un numar de 152 Contracte de arenda si 13 

Contracte de concesionare. 

In urma solicitarilor si a verificarii in teren s-a eliberat un numar de 12 Atestate 

de producator. De asemenea s-a eliberat un numar de 1020 adeverinte . 

-S-a solutionat un nr. de 170 de cereri privind inscrierea/modificarea in 

registrul agricol, conform solicitarilor si actelor depuse de catre cetateni. 

De fiecare data cand au intervenit modificari in registrul agricol referitoare la 

terenuri, la categoria de folosinta a acestora,la cladiri, mijloace de transport sau 

la oricare alte bunuri detinute in proprietate sau folosinta dupa caz ,de natura sa 

conduca la modificarea  impozitelor si taxelor locale, functionarii cu atributii 

privind completarea si tinerea la zi a datelor din registrul agricol au comunicat 

aceste modificari si functionarilor de la compartimentul taxe si impozite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



JUDETUL BACAU 

COM. HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU                                                ANEXA nr. 2  

                                                                                                    

PROGRAM DE MASURI  

pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul Agricol  

Nr. 

Crt. 

Denumirea activitatii Termen de 

indeplinire 

Persoane 

responsabile 

1. a)Finalizarea, in totalitate a reactualizarii datelor 

pentru registrul agricol pe anul 2020. 

b)Se va efectua afisajul si instiintarea populatiei 

cu privire la procedura si termenele de 

inregistrare in registrele agricole si in acelasi timp 

se va continua verificarea in teren a corectitudinii 

inscrierii datelor pe baza declaratiei data de capii 

gospodariilor si de  reprezentantii legali ai 

unitatilor cu personalitate juridica. 

Perioada in care persoanele fizice sau juridice au 

obligatia sa declare datele pentru inscriere in 

registrul agricol sunt urmatoarele: 

1a) 5ianuarie-1 martie, pentru datele anuale 

privind membrii gospodariei,terenul aflat in 

proprietate sic el pe care il utilizeaza, cladirile si 

constructiile anexa, precum si mijloacele de 

transport cu tractiune animal si mecanica, 

masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura 

si efectivele de animale existente in 

gospodarie/unitate cu personalitate juridical, 

precum si modificarile intervenite  in cursul 

anului precedent in efectivele de animale pe care 

le detin, ca urmare a vanzarii –cumpararii, a 

produsilor obtinuti, etc. 

1b)1-31 mai , pentru datele privind modul de 

folosinta a terenului, suprafetele cultivate, 

numarul pomilor in anul agricol respectiv. 

c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa 

declare date pentru a fi inscrise in registrul 

agricol si in afara acestor interval de timp, in 

cazul in care au intervenit modificari in 

proprietate, in termen de 30 de zile de la aparitia 

modificarii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

Functionarii publici 

cu atributii in 

completarea 

registrului agricol 

2 Ori de cate ori intervin modificari in registrul 

agricol referitoare la terenuri,la categoria de 

 

Permanent 

Functionarii publici 

cu atributii in 



folosinta a acestora,la cladiri,la mijloace de 

transport sau la orice alte bunuri in proprietate ori 

in folosinta dupa caz de natura sa conduca la 

modificarea oricaror impozite si taxe locale 

prevazute de Codul Fiscal, functionarii publici cu 

atributii privind completarea si tinerea la zi a 

datelor din registrul agricol au obligatia de a 

comunica aceste modificari funcţionarilor publici 

din compartimentele de resort al aparatului de 

specialitate al Primarului, in termen de trei 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 

trei zile lucratoare de la data inregistrarii lor prin 

grija conducătorului compartimentului /biroului 

respective. 

completarea 

registrului agricol si 

functionarii 

Biroului Financiar 

Contabilitate Taxe 

si Impozite, 

Rrecuperare 

Creante 

3 Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, registrul 

agricol se tine la zi in format electronic. 

Programul informatic pentru registrul agricol 

trebuie sa respecte intocmai prevederile legii 

183/2006 privind utilizarea codificarii 

standardizate a setului de caractere in 

documentele in forma electronica. 

Registrul agricol gestionat in format electronic 

conform formularelor registrului agricol prin 

hotarare a Guvernului se tine in baza unui 

program informatics contractat de unitatea 

administrative-teritoriala, cu respectarea 

prevederilor legale privind achizitiile publice. 

Continutul electronic al registrelor agricole este 

preluat de catre Agentia Nationala de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara in sistemul RAN, in format 

electronic, in vederea asigurarii interoperabilitatii 

cu sistemul de cadastru si publicitate imobiliara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

Functionarii publici 

cu atributii in 

completarea 

registrului agricol 

4 Persoanele desemnate de primarul comunei 

Helegiu prin dispozitie, vor respecta prevederile 

HG nr.985/2019 privind registrul agricol 2020-

2024 si prevederile Ordinului 25/2020 al 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale/Ministerului Administratiei si 

 

 

 

Permanent 

Functionarii publici 

cu atributii in 

completarea 

registrului agricol 



Internelor/Ministerul Finantelor Publice 

/Institutul  National de Statistica si a Agentiei 

Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul 

de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2020-2024 

5 Confruntarea periodica a datelor inscrise in 

registrul agricol cu evidentele existente la 

cabinetul sanitar-veterinar. 

 

Permanent 

Functionarii publici 

cu atributii in 

completarea 

registrului agricol 

6 O atentie deosebita se va acorda inregistrarii 

contractelor de arenda si concesionare. 

 

Permanent 

Functionarii publici 

cu atributii in 

completarea 

registrului agricol 

7 Secretarul general al comunei coordoneaza   

verifica si raspunde de modul de completare si 

tinere la zi a registrului agricol si de transmitere a 

datelor catre registrul Agricol National (RAN). 

Orice modificare in registrul agricol se va face 

numai cu acordul scris al secretarului general. 

 

 

Permanent 

Secretarul general al 

comunei 

8 Prin rotatie,o zi pe saptamana, functionarii publici 

cu atributii in completarea registrului agricol, vor 

efectua verificari in teren privind declaratiile 

inregistrate. 

 Functionarii publici 

cu atributii in 

completarea 

registrului agricol 

9 Vor fi aplicate sanctiunile prevazute de lege in 

cazurile in care cu ocazia verificarilor efectuate 

de catre functionarii publici cu atributii in 

completarea registrului agricol se constata 

declararea de date neconforme cu realitatea, 

nedeclararea la termenele stabilite si in forma 

solicitata a datelor care fac obiectul registrului 

agricol. 

 

 

Permanent 

Functionarii publici 

cu atributii in 

completarea 

registrului agricol 

10. Se va verifica lunar, prin comparație, evidenta 

datelor din registrele Agricole si din evidenta 

Biroului Impozite si Taxe Locale 

lunar Functionarii publici 

cu atributii in 

completarea 

registrului agricol si 

functionarii  

Biroului Financiar 

Contabilitate Taxe 

si Impozite, 

Rrecuperare 

Creante 



 


