
ROMÂNIA 
    JUDETUL NEAMŢ                                                          

     C O M U N A   DOBRENI 
                                                        

 
H O T Ă R Â R E A 

Nr. 40 din 28.05.2020 
privind aprobarea modului de completare a registrului agricol  

al comunei Dobreni, judetul Neamt,  pentru perioada 2020 - 2024 
 
              Consiliul local al comunei DOBRENI, judetul Neamț; 

Având în vedere: 
 Referatul de aprobare, nr.  2381 din 21.05.2020,  al doamnei  primar a  comunei 

Dobreni, judetul Neamt, Vasilica Cretu; 
 Prevederile art.1 alin. (5), (6) si (7) din OUG nr.28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificarile si completarile ulterioare  
 Prevederile art.1 din H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-

2024  
 Norme Tehnice din 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2020-2024 ; 
 În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. a),  alin. (14),  art. 

139 alin. (1) si  art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 
H O T A R A S T E  : 

         
  Art.1. (1) Se aproba modul de completare al registrului agricol  al comunei DOBRENI, 
judetul Neamt, pentru perioada 2020 – 2024, in format electronic. 
  (2) Inscrierea si actualizarea datelor in registrul agricol se va face cu respectarea 
prevederilor H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 
 Art.2  Registrul agricol in format electronic va fi interconectat cu Registrul Agricol 
National RAN, in vederea raportarii unitare catre institutiile interesate a datelor gestionate de 
catre acesta. 
 Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se incredinteaza 
secretarul general al comunei Dobreni prin  Compartimentul Registru Agricol din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Dobreni. 

Art. 4.  Secretarul general al comunei Dobreni va comunica si inainta prezenta hotarare 
autoritatilor si persoanelor interesate .  
            
   
           Preşedinte de şedinţă,                           Secretar general,            

  CHELMU  DANUT                                       PETRESCU SANDA DANIELA 
         
           
       Total consilieri locali in functie:  11,Prezenti: 11 -  Voturi: Pentru 11,  Impotriva: 0,  Abtineri: 0 



 
     ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMT 
COMUNA DOBRENI 

PRIMAR 
Nr.  2381  din 21 .05.2020                                                                       PRIMAR, 

           VASILICA  CRETU 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de completare a registrului 
agricol al comunei Dobreni, judetul Neamt,  

 pentru perioada 2020 – 2024 
 

 
          În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a 
terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care 
contribuie ladezvoltarea  agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile 
administraţiei publice locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor organizează 
întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol. 

Inscrierea  datelor în Registrul Agricol al comunei Dobreni se face de către 
persoana căreia îi revine,  prin dispoziția primarului,  obligația completării ținerii la zi a 
registrului agricol atât pe hârtie cât și în format electronic cu posibilitatea de a se 
interconecta cu Registrul Agricol Național RAN,  în vederea raportării unitare către 
instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta. 

Intocmirea și ținerea la zi a registrului se organizează conform celor prevăzute la 
art. 6 și art. 9 din O.G. nr. 28/2008 privind Registrul Agricol cu modificările și 
completările ulterioare. 

Avand in vedere  H.G. nr. 985/ 2019 privind Registrul Agricol pentru perioada 
2020-2024, este necesara  deschiderea pentru o perioadă de 5 ani 2020-2024 a 
registrelor agricole în format electronic sau pe hârtie,  realizându-se în mod obligatoriu 
corespondența la nivelul autorității administrației publice locale cu poziția din registrul 
agricol pentru o perioadă anterioară. 

Potrivit prevederilor art. 1 alin.(6) din O.G. nr.28/2008 privind Registrul Agricol 
cu modificarile și completările ulterioare, „Consiliul local la propunerea primarului 

aprobă prin hotărâre modul de întocmire a registrului agricol pe suport hârtie sau în 
format electronic potrivit capacității administrative de care dispune”.                                   

Avand in vedere cele expuse, in temeiul art. 136 alin. (1) – (2) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,  propun Consiliului Local aprobarea proiectului 
de hotărâre în forma prezentată 

 
Consilier Responsabil Registru Agricol 

Stacesu Viorica 
 
 
 



 
 
 

compartimentul agricol fond funciar funcționează în subordinea directă a secretarului general 
al comunei Dobreni și a primarului comunei Dobreni compartimentului este asigurată de un 
funcționar public în funcție de execuție consilier sub Stacescu Viorica secretarul general al 
comunei coordonează verifică și răspunde de modul de completare și ține relația registrului 

agricol orice modificare a datelor înscrise în Registrul Agricol se face numai cu acordul 
general al comunei privind Registrul Agricol cu completările și modificările ulterioare HG 

privind Registrul Agricol Pentru perioada 2020 2024 ordinul probarea normelor tehnice 
privind modul de completare a registrului agricol Pentru perioada 2020 2024 Registrul Agricol 

constituie documentul oficial de Evidență primară unitară în care se înscriu date privind 
componența gospodăriei exploatația agricolă fără personalitate juridică terenuri aflate în 
proprietatea în proprietate identificate pe parcele pădurile proprietatea publică privată 

identificate în raport cu grupa funcțională și vârsta Modul de utilizare a suprafețelor agricole 
privind suprafața arabilă cultivată cu principalele culturi suprafețele de teren necultivate o 
goalele suprafața cultivată în sere și solarii și suprafața cultivată cu legume în Grădinile 
familiale numărul pomilor răzleț suprafața plantațiilor pomicole evoluția efectivelor de 

animale în cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor exploatațiilor agricole de date 
pentru elaborarea Pe plan local a unor politici în domeniile fiscala grar al protecției sociale 

edilitar urbanistic sanitar școlar și altele asemenea pentru satisfacerea unor solicitări ale 
cetățenilor cum ar fi eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra 

animalelor și păsărilor în vederea vânzării în târguri și oboare privind calitatea de producător 
agricol sursa administrativă de date pentru sistemul informațional statistic respectiv pregătirea 
și organizarea recensămintelor organizarea unui sistem de anchetă prin sondaj etc bază de date 

pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificărilor încrucișate între 
datele din Registrul Agricol Și datele înscrise în registrele ținute de alte instituții în scopul 

asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor a mijloacelor 
de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea Agriculturii și 

bună utilizare a resurselor locale autoritățile administrației publice locale ale comunelor 
orașelor și municipiilor organizează întocmirea și întocmirea și ținerea la zi a registrului 

agricol pe suport de hârtie și în format electronic conform formularelor registrului agricol 
aprobate prin Hotărârea Guvernului pe unități administrativ teritoriale și pe localități 

componente ale acestora atât cel pe suport de hârtie cât și cel în format electronic se deschide 
pe o perioadă de 5 ani realizând în mod obligatoriu corespondență la nivelul aceleiași 

autorității administrației publice locale atât cu poziția din Registrul Agricol Pentru perioada 
anterioară cât și cu numărul de rolul nominal unic cel privește pe contribuabilul respectiv din 
Registrul Agricol atât pe suport hârtie cât și în format electronic au Caracter de interes public 
primărie comunei Dobra Registrul Agricol este ținut atât pe suport de hârtie cât și în format 

electronic agricole pe suport de hârtie este completat sută la sută fiind operate la zi toate 
solicitările venite din partea cetățenilor privind înscrierea de date în Registrul Agricol în 

conformitate cu documentele prezentate de aceștia Registrul Agricol pe suport hârtie având 
caracterul unui document oficial care constituie o sursă importantă de informații este 

numerotat parlat paginile fiind legate corespunzător și este înregistrat în registrul de intrare 
ieșire la nivelul primăriei Dobreni vezi acolo crescut acolo  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


