JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU
tel/fax 0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com
Proiect nr 12
H O T Ă R Â R E A nr.

/2021

/2021

Privind aprobarea modului de întocmire și ținere a registrului agricol pe raza comunei Beriu

Consiliul local al comunei Beriu, judeţul Hunedoara , întrunit în ședința ordinară din data
de.............
Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 42/12 / 20.02.2021 al primarului comunei

Beriu;
Ținând seama că la nivelul UAT Beriu până la această dată au fost introduse în format
electronic un număr de 645 gospodării din totalul de 1344; având obligaţia ca aceste date din
registrul agricol în format electronic să se interconecteze cu Registrul agricol naţional (RAN),
în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a datelor gestionate de către acesta;
În temeiul art. 1 alin.(6) din OG 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și
completările ulterioare;
Precum şi ale art.129, alin.(2), lit.d, alin.(7) lit.s) , art.139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. La nivelul comunei Beriu , după finalizarea preluării datelor din registrul agricol
întocmit pe suport hârtie în format electronic, registrul agricol se întocmeşte şi se ţine la zi în
format electronic.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinirea a hotărârii se încredinţează primarul comunei Beriu
prin compartiment Agricultură și Dezvoltare Rurală.
Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului – Judeţul

Hunedoara; Primarului comunei Beriu; compartiment Agricultură și Dezvoltare Rurală şi
se aduce la cunoştinţa publică prin publicare pe pagina de interent a instiuției la adresa
wwwprimariaberiu.ro.
Beriu, 20.02.2021
Inițiator ,

Avizat,

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL ,

Ing.Emil Moise BÎC

jr.Ionela FIRIDON

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BERIU
PRIMAR
NR. 42/12/20.02. 2021
Referat de aprobare
La proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere a registrului
agricol pe raza comunei Beriu
Registrul agricol se întocmeşte în format electronic, pe fiecare localitate
componentă a unităţii administrativ - teritoriale, cu obligaţia de a se interconecta cu
Registrul agricol naţional (RAN), în vederea raportării unitare către instituţiile interesate
a datelor gestionate de către acesta.
Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se
înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole,
precum și la orice alte persoane fizice și/sau entități juridice care au teren în
proprietate/folosință și/sau animale, și anume:
-

-

componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;
terenurile aflate în proprietate sau în folosință, identificate pe parcele, pe
categorii de folosință, intravilan/extravilan;
terenurile agricole aflate în folosință și modul de deținere a respectivelor
suprafețe agricole;
modul de utilizare a suprafețelor agricole, respectiv: suprafața arabilă cultivată cu
principalele culturi, suprafețele de teren necultivat, ogoarele, suprafața cultivată
în sere, solare și alte spații protejate, suprafața utilizată pentru culturi succesive
în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității și
suprafața cultivată cu legume și cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor
răzleți, suprafața plantațiilor pomicole și numărul pomilor, alte plantații pomicole
aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole și hameiștile, suprafețele efectiv
irigate în câmp;
animalele domestice și/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv:
situația la începutul semestrului, evoluția efectivelor de animale în cursul anului
aflate în proprietatea gospodăriilor/exploatațiilor agricole fără personalitate
juridică, cu domiciliul în localitate, și/sau în proprietatea entităților cu
personalitate juridică, care au activitate pe raza localității;

-

echipamentele, utilajele șiinstalațiile/agregatele pentru agricultură şi silvicultură,
mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul
anului;
- aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor, utilizarea
îngrășămintelor chimice la principalele culturi;
- clădirile existente la începutul anului pe raza localității;
- atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate;
- mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor
succesorale înaintate notarilor publici;
- înregistrări privind exercitarea dreptului de preempțiune;
- înregistrări privind contractele de arendare;
- înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;
- alte mențiuni.
Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor
politici în domeniile: fiscal, agrar, protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar,
școlar, servicii publice de interes local și altele asemenea.
Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale
cetățenilor, cum ar fi:
a) eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deținerea parcelelor agricole,
a animalelor și a păsărilor;
b) eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de
comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a
produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse;
c) eliberarea adeverințelor privind calitatea de producător agricol, în cazul celor care
nu desfășoară activitate economică pentru care se eliberează documentele prevăzute la
lit. b);
d) starea materială pentru situații de asistență/protecție socială, pentru obținerea
unor beneficii/servicii sociale;
e) alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Registrul agricol constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informațional
statistic, respectiv: statistica oficială, pregătirea, organizarea și producerea de statistici
pentru recensământul clădirilor şi ale populației, ale unor anchete-pilot, organizarea
unui sistem de observări statistice prin sondaj, pentru actualizarea Registrului Statistic
al Exploataţiilor Agricole, și altele asemenea.

La nivelul comunei Beriu în ce privește clasificarea pe categorii de deținători de
terenuri și animale, situația este următoarea:
a.) tipul 1 − pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale și întreprinderile familiale cu domiciliul fiscal în localitate , cuprinde 1344
gospodării
b) tipul 2 − pentru persoanele fizice,persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale și întreprinderile familiale cu domiciliul fiscal în alte localități decât cele unde
dețin bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, cuprinde 563 poziții
c) tipul 3 − pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în localitate. Nu se înscriu
unitățile aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului
Justiției și Serviciului Român de Informații, cuprinde 64 poziții
d) tipul 4 − pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localități decât cele unde
sunt bunurile ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, cuprinde 39 poziții.

Până la data emiterii acestui referat au fost introduse în registrul electronic
datele/informațiile privind un număr de 645 de gospodării din totalul de 1344, urmând
ca după finalizarea introducerii tuturor datelor, registrul agricol sa fie întocmit și ținut la
zi în format electronic, astfel cum prevede legea.
În consecinţă proiectul este necesar şi oprtun şi îl supun spre dezbatere şi adoptare în
forma prezentată.

Primar,
Ing.Emil Moise BÎC

