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        HOTARARE 
privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol pentru  

semestrul II al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei 
activitati 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRUSTUROASA 
Având în vedere: 

- Proiectul de hotarare   initiat de Primarul comunei Brusturoasa ; 
- Expunerea de motive nr. 455 din 17.01.2020 a Primarului comunei Brusturoasa,  prin 
care se propune analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al 
anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati; 
- Raportul nr.  476/20.01.2020 al Compartimentului Agricol din cadrul Primăriei comunei 
Brusturoasa  
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Brusturoasa înregistrate sub 
nr.-696, 709 și 722 din 30.01.2020    

In conformitate cu prevederile OG nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările si 
completările ulterioare si ale H.G nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-
2019; 

In baza prevederilor art.8,alin 4 din Normele tehnice privind modul de completare a  
registrului agricol pentru perioadă 2015-2019,aprobate prin Ordinul comun nr. 
289/147/7.325/2017 /437/1.136/2018/1.588/2017/3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019; 

Art. 129 alin (14)  din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ 
 In temeiul art.  139 alin. (1)  și art. 197 din    OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ 
 

     H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.l.  Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul  II al 
anului 2019, in conformitate cu datele din raportul Compartimentului agricol, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Brusturoasa, prevăzut anexa 1, care fac parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba Programul de masuri pentru eficientizarea datelor inscrise in Registrul 
agricol, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hatarari se insarcineaza Primarul comunei 
Brusturoasa, prin Compartimentul agricol- funcţionarii publici cu atributii in completarea 
registrului agricol. 

Art,4. Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevăzute de 
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

Art.5. Anexa nr. 1 si anexa nr. 2 , fac parte integranta din prezenta hotarare . 



Art.6. Prezenta se comunică Primarului comunei Brusturoasa, Compartimentului agricol, 
Instituţiei Prefectului Judeţului BACĂU şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului 
comunei Brusturoasa. 
 

       PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                  CONTRASEMNEAZĂ 
 Emil CIUBOTARU               SECRETAR GENERAL AL  UAT 
         Mariana-Simona OPREA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.10 din  30.01.2020 
Adoptată în unanimitate de voturi 
Consilieri aleşi 13, prezenţi 13 



JUDEŢUL BACĂU  
COMUNA BRUSTUROASA                                                                                    Anexa nr.2 la 
CONSILIUL LOCAL        HCL nr.  10.30.01.2020 
 
 
 
 

PROGRAM DE MASURI  
                 pentru eficientizarea activitatii de înscriere a datelor in Registrul Agricol 
 
Nr 
Crt. 

DENUMIREA ACTIVITATII TERMEN DE 
ÎNDEPLINIRE 

PERSOANE 
RESPONSABILE 

1. Se va efectua afisajul si instiintarea populaţiei cu 
privire la procedura si termenele de înregistrare in 
registrele agricole si in acelaşi timp se va continua 
verificarea in teren a corectitudinii înscrierii 
datelor pe baza declaraţiei data de către capii 
gospodăriilor si de către reprezentanţi legali ai 
unitatilor cu personalitate juridica. 

permanent Funcţionarii publici cu 
atributii in completarea 
registrului agricol împreună 
cu compartimentul 
urbanism 

2. Ori de cate ori intervin modificări in registrul 
agricol referitoare la terenuri,la categoria de 
folosinţa a acestora, la clădiri, la mijloace de 
transport sau la orice alte bunuri in proprietate ori 
in folosinţa dupa caz de natura sa conducă la 
modificarea oricăror impozite si taxe locale 
prevăzute de Codul Fiscal, funcţionarii publici cu 
atributii privind completarea si tinerea la zi a 
datelor din registrul agricol au obligaţia de a 
comunica aceste modificări funcţionarilor publici 
din compartimentele de resort al aparatului de 
specialitate al Primarului, in termen de trei zile 
lucratoare de la data modificării. 
Datele instrumentate la nivelul oricăror 
compartimente de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului si care fac obiectul 
înscrierii in registrul agricol 
se comunica compartimentului de resort cu 
atributii in acest sens in termen de trei zile 
lucratoare dc la data inregistrarii lor prin grija 
conducătorului compartimentului respectiv. 

permanent Funcţionarii publici cu 
atributii in completarea 
registrului agricol 

3. Secretarul localitatii si alte persoane din aparatul 
de specialitate al primarului anume desemnate de 
acesta verifica concordanta dintre cele doua forme 
de registru agricol,in format electronic si pe suport 
de hârtie si concordanta dintre datele din registrul 
agricol si datele din registrul de rol nominal unic 

Lunar Secretarul comunei 
Brusturoasa  
  



4. Orice modificare in registrul agricol se va face 
numai cu acordul scris al secretarului comunei 
Brusturoasa 

permanent Secretarul comunei 
Brusturoasa  
Funcţionarii publici cu 
atributii in completarea 
registrului agricol 

5.  Se vor efectua verificări in teren privind 
declaraţiile înregistrate. 

permanent Funcţionarii publici cu 
atributii in completarea 
registrului agricol și 
compartimentul urbanism 

6. Vor fi aplicate sancţiunii prevăzute de lege in 
cazurile in care cu ocazia verificărilor de către 
funcţionarii publici cu atributii in completarea 
registrului agricol se constata declararea de date 
neconforme cu realitatea,refuzul de declarare, 
nedeclararea la termenele stabilite si in forma 
solicitata a datelor care fac obiectul registrului 
agricol 

permanent Primarul  comunei 
Brusturoasa 

   PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
         CONTRASEMNEAZĂ 
 Emil CIUBOTARU                SECRETAR GENERAL AL  UAT 
         Mariana-Simona OPREA 

 
 
 

 

 

 

 

 


