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HOTĂRÂREA 

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi stabilirea măsurilor 

pentru eficientizarea acestei activităţi 

nr.11/23.02.2022 
 

Consiliul Local al comunei Solont, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara de lucru, 

in data de 23.02.2022 

 

Având în vedere: 

 referatul primarului comunei Solont inregistrata sub numarul 828/14.02.2022 

 proiectul de hotarare initiat de primarul comunei nr.11/14.02.2022, 

 Raportul  compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului 

comunei Solont inregistrat sub numarul 829/14.02.2022. 

 Avizul  favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Solont 

nr.1233/23.02.2022. 

In baza prevederilor: 

 H.G. NR. 985/31.12.2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-

2024 

 ORDINULUI COMUN nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020 privind 

modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024   

În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2)  lit. c), alin. (6) lit. c) și art. 196, alin. (1), lit.a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

HOTĂRĂŞTE 

 Art.1. – Se insuşeşte Raportul privind stadiul înscriererii datelor în registrul agricol pentru 

semestrul II din anul 2021, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. -  Se stabilesc măsuri pentru eficientizarea activităţii privind înscrierea datelor în 

registrul agricol, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.3 Autoritatea executivă a comunei Solont va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA    CONTRASEMNEAZA 

 CONSILIER LOCAL    SECRETAR GENERAL COMUNA 

FERENȚ FRANCISC     MATEI LACRAMIOARA 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221968


 

 

  

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 11/23.02.2022  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura  

 

1  2  3   

Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate 

 simplă  absolută  calificată2 

23/02/2022   
 

Comunicarea către primar2) 23.02.2022    

Comunicarea către prefectul judeţului3) 23.02.2022    

Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 23.02.2022    

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4)+5) 

. . . . . . . . . ./. . . . . . . 

. . ./. . . . . . . . . . 

  
 

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce 

efecte juridice7), după caz 

23.03.2022   
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  Anexa nr. 1 la HCL nr.11/23.02.2022 
 

MĂSURI PENTRU EFICIENTIZAREA 
 activităţii privind înscriere a datelor în registrul agricol 

 
1.Completarea registrului agricol:  

Persoanele desemnate de primarul comunei Solont prin dispoziţie pentru completarea şi 

ţinerea la zi a registrului agricol vor respecta prevederile Ordinul comun nr.675/2015 privitor la 

completarea registrului agricol  în format electronic– Titlul II şi cu respectarea prevederilor art.1 din 

Titlul I . 

Răspund – funcţionarii publici din Compartimentul registru agricol - fond funciar 

 Termen – permanent  

2.Centralizarea datelor din registrul agricol:  

Persoanele desemnate de primarul comunei Solont prin dispoziţie pentru completarea şi 

ţinerea la zi a registrului agricol vor respecta prevederile Ordinul comun nr. 675/2015 privitor la 

centralizarea datelor din registrul agricol  în format electronic– Titlul III şi cu respectarea prevederilor 

art.1 din Titlul I. 

 Răspund – funcţionarii publici din Compartimentul registru agricol - fond funciar  

 Termen – permanent  

3. Realizarea în mod obligatoriu a corespondenţei la nivelul comunei Solont atât cu poziţia din 

registrul agricol pentru perioada anterioară, cât şi cu numărul din rolul nominal unic ce îl priveşte pe 

contribuabilul respectiv. În situaţia în care în perioada anterioară gospodăria în cauză nu a avut 

deschisă poziţie în registrul agricol, se face menţiunea „poziţie nouă” - Aceste informaţii se înscriu în 

continuarea casetei care cuprinde „Poziţia numărul”.  

Răspund – funcţionarii publici din: - Compartimentul registru agricol - fond funciar; - 

Compartimentul Buget-finanţe, impozite şi taxe locale (operatori rol şi încasări) 

 Termen – imediat după completarea partidei de rol - permanent  

4. Înscrierea datelor în registrul agricol corect din punctul de vedere al proprietăţii termenilor utilizaţi, 

sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic şi, după caz, sub aspectul punctuaţiei, conform normelor 

academice în vigoare, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, 

relaţii şi instituţii publice. 

 Răspund – funcţionarii publici din Compartimentul registru agricol - fond funciar   

Termen – permanent  



5. Luarea tuturor măsurilor pentru întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol  în format electronic, 

pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum şi pentru furnizarea 

datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale. 

 Răspunde – primarul comunei prin registru agricol - fond funciar  

 Termen – permanent  

6. Registrul agricol în format electronic trebuie să furnizeze, la termenele stabilite sau la cerere, date 

ce pot caracteriza un rând de formular, un formular, o structură administrativ - teritorială, pentru unul 

sau mai mulţi ani, păstrând codurile de rând şi denumirile din cadrul formularelor registrului agricol pe 

suport hârtie. 

 Răspund – funcţionarii publici din Compartimentul registru agricol-fond funciar   

Termen – permanent  

7. Persoana desemnată prin dispoziţia primarului comunei Solonti va verifica, cel puţin de două ori pe 

an,  inscrierile inregistrul agricol. 

 Răspund – functionarii publici din cadrul Compartimentului registru agricol-fond funciar – în 

lunile ianuarie şi iulie a fiecărui an. 

8. Completarea volumelor 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 (cu excepţiile prevăzute de Ordinul 

comun);  

d) tipul 4 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde sunt bunurile 

ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol. 

 Răspund – funcţionarii publici din Compartimentul registru agricol-fond funciar 

   Termen – permanent  

9. 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 

– potrivit programului stabilit de primarul comunei; 

 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. 

 Răspund – funcţionarii publici din Compartimentul registru agricol-fond funciar; 

compartimentele din aparatul de specialitate al primarului comunei înştiinţează Compartimentul 

registru agricol-fond funciar  despre ivirea situaţiei de la litera b);  

Termen – permanent  

10. Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clãdirile şi terenurile, a titularului dreptului de 

proprietate asupra acestora, precum şi a schimbãrii categoriei de folosinţã se poate face numai pe bazã 

de documente anexate la declaraţia fãcutã sub semnãtura capului de gospodãrie sau, în lipsa acestuia, 

a unui membru major al gospodãriei, sub sancţiunea nulitãţii.  

Răspund – funcţionarii publici din Compartimentul registru agricol-fond funciar  

Termen – permanent  

11. Faţă de punctul precedent, în cazul în care nu existã documente, înregistrarea în registrul agricol 

a datelor privind clãdirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum 

şi a schimbãrii categoriei de folosinţã se poate face pe baza declaraţiei date sub semnãtura capului 

gospodãriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodãriei, sub sancţiunea nulitãţii.  

 Răspunde – secretarul comunei cu excepţia în care declaraţia nu a fost dată în faţa notarului 

public sau la la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. 

  Termen – permanent  

12. Pentru unitãţile cu personalitate juridicã, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor 

date de reprezentantul legal al unitãţii respective, însoţite de documente. 

  Răspund – funcţionarii publici din Compartimentul   

Termen – permanent  

13. Coordonarea, verificarea şi rãspunderea de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol. 

 Răspunde – secretarul comunei. 

 Termen – permanent  

14. Acordul prealabil pentru modificările datelor înscrise în registrul agricol.  

Răspunde – secretarul comunei. 

 Termen – acord scris dat pe referatul întocmit de persoana responsabilă cu înscrierea datelor 

în registrul agricol.  



15. Ori de câte ori intervin modificãri în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinţã 

a acestora, la clãdiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate ori în 

folosinţã, dupã caz, de naturã sã conducã la modificarea oricãror impozite şi taxe locale prevãzute de 

titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 

funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele 

agricole au obligaţia de a comunica aceste modificãri funcţionarilor publici din compartimentele de 

resort din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data modificãrii. 

 Răspund – funcţionarii publici din Compartimentul registru agricol-fond funciar 

 Termen – în termen de 3 zile lucrătoare 

16. (1) Pentru gospodãriile populaţiei, înscrierea datelor se va face în ordinea alfabeticã a strãzilor şi a 

numãrului casei, în registre separate pe sate, astfel încât sã rãmânã, dupã apreciere, şi un numãr 

suficient de file libere la fiecare sat, care vor servi pentru înscrierea gospodãriilor ce se vor înfiinţa în 

perioada 2020- 2024. 

 (2) Nu se lasã file libere între gospodãrii pentru terenurile virane, chiar dacã sunt numerotate. 

 (3) Gospodãriile izolate se vor înscrie în satul de care aparþine terenul respectiv.  

Răspund – funcţionarii publici din Compartimentul registru agricol-fond funciar  

Termen – permanent 

17. Datele instrumentate la nivelul oricãror compartimente de resort din aparatul de specialitate al 

primarului şi care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se comunicã compartimentului de resort cu 

atribuţii în acest sens, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii lor, de exemplu:  

a) compartiment contabilitate, impozitele şi taxelor locale; 

 b) compartiment urbanismului şi al autorizãrii executãrii lucrãrilor de construcţii;  

c) alte compartimente, după caz. 

 Răspund – toţi salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei care 

transmit informaţiile funcţionarilor publici din Compartimentul registru agricol-fond funciar . 

Termen – în termen de 3 zile lucrătoare 

 18. Respectarea prevederilor din Ordinul comun nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020  din privitor la 

completarea registrului agricol atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic 

 Răspund – funcţionarii publici din Compartimentul registru agricol fond funciar comunitar 

care completează registrul agricol pe suport de hârtie  

Termen – permanent  

19. Realizarea unor activităţi specifice Compartimentului registru agricol-fond funciar: 



 a) Pentru completarea registrului agricol  în format electronic: - În cazul în care un reprezentant major 

al persoanei fizice se prezintă din propria iniţiativă sau pentru rezolvarea altor probleme, vor avea pe 

cerere pusă viza Compartimentului registru agricol fond funciar din care să rezulte că gospodăria din 

care face parte are dată declaraţia la registrul agricol ; 

 Răspund – funcţionarii publici din Compartimentul registru agricol  precum şi celelalte 

compartimente care vor solicita viza pe cerere  

Termen – in cel mai scurt timp. 

 b) invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să dea declaraţiile pentru înscrierea 

datelor în registrul agricol . 

 Răspund – funcţionarii publici din Compartimentul registru agricol – fond funciar  

Termen – (i) în termen de 3 zile lucrătoare, în cazul persoanelor care au obligaţia să declare la 

registrul agricol dar care refuză sau cei care sunt obligaţi să declare dar se constată că se sustrag de la 

această obligaţie; (ii) realizarea unui programări pentru invitarea la primărie a persoanelor fizice şi 

juridice care au obligaţia de a da declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol 

 20. Asigurarea un serviciu public de calitate în beneficiul cetãţenilor, prin participarea activã la luarea 

deciziilor şi la transpunerea lor în practicã, în scopul realizãrii competenţelor autoritãţilor şi ale 

instituţiilor publice, privitor la completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol, prin: 

 - luarea imediată a tuturor măsurilor pentru această activitate în conformitate cu prevederile legale; 

  - pregătirea tuturor documentelor necesare luării deciziilor;  

- punerea în practică a deciziilor luate în scopul realizării competenţelor primăriei; 

 - informarea imediată cu propuneri de rezolvare a situaţiilor negative apărute.  

Răspund – funcţionarii publici din Compartimentul registru agricol – fond funciar precum şi 

celelalte compartimente care vor acorda sprijin tehnic de specialitate sub coordonarea secretarului 

comunei.  

Termen – in cel mai scurt timp posibil. 

 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA    CONTRASEMNEAZA 

 CONSILIER LOCAL     SECRETAR GENERAL COMUNA    

FERENȚ FRANCISC     MATEI LACRAMIOARA 

 

 

 

 

 


