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 H O T Ă R Â R E A    nr.  5 / 2022 
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV 

al anului 2021  
 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 Având în  vedere Referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr. 9/14.01.2022 prin 

care se propune analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 

2021, referatul de specialitate al Serviciu RAGC nr. 9/14.01.2022 precum și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate  5/25.01.2022, 13/25.01.2022 și 21/25.01.2022.  

În conformitate cu prevederile OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și 

completările ulterioare si ale H.G nr. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

În baza prevederilor art. 7, alin 4 din Normele tehnice privind modul de completare a registrului 

agricol pentru perioadă 2020-2024, aprobat prin Ordinul comun nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/ 

746/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2020-2024; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), ale art. 139 alin. (1) din  OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum și ale 

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art. 1. Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al 

anului 2021, în conformitate cu datele din raportul Serviciului Registrul Agricol, Gospodărie Comunală, 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu, prevăzut anexa 1, care face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

   Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute  de Legea 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei  Prefectului Judeţul  Hunedoara   

- Primarului orașului Geoagiu 

- Serviciului Registrul Agricol și Gospodărie Comunală 

- Se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului.                                                                 

 

 

Geoagiu, 28.01.2022  

Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

Piele Mihai Marcel      Secretar General                                                                                                               

jr. Cimpoeşu Maria 

 

 
 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

  
 
 

Anexa nr. 1 la HCL Geoagiu nr. 5 / 2022 

 

 

RAPORT 

privind stadiul de înscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestru IV al anului 2021 

 

 

   Având în vedere dispozițiile OG nr.28/2008 privind registrul agricol, ale H.G. nr.218/2015 

privind registrul agricol pentru perioadă 2020-2024, si Ordinul  

nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare 

a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, în care la art.7 alin(4), se prevede că  în ședința 

consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol 

și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea  acestei activități”, s-a întocmit prezentul raport. 

             Conform “Normelor tehnice de completare a registrului agricol”, acesta se constituie ca    

document oficial de evidența primară în care se înscriu date privind: 

- componenta 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 spatii 

protejate, suprafața utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi 

modificate genetic pe raza localității și suprafață 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 hameiști, suprafețele efectiv 

irigate în câmp; 

- animalele domestice și/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: situaţia 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 activitatea pe raza localității; 

- echipamentele utilajele și instalațiile/agregatele pentru agricultura și silvicultură, mijloacele de 

transport cu tracțiune animală și 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 preemțiune; 

- înregistrări privind contractele de arendare; 

- înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere; 

- alte mențiuni; 

 În trimestrul  IV al anului 2021, stadiul activității desfășurate la registrul agricol este următorul: 

     - au fost  completate volume separate pentru următoarele categorii de deținători de terenuri și 

animale după cum urmează: 

1.Tipul I-persoane fizice cu domiciliul fiscal în localitate -   2041   poziții 

a) Teren agricol total -     3668,10 ha; 

- teren arabil      -       1983,58 ha; 

- pășuni naturale -      944,60ha; 

https://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?documentId=nvxv6mrqge4f6mbqgyzf64brl5xv63lbmrzf6mryhfptembrg4wtaobnge3v63lbmzuv6mjug5ptembrg4wtcmjngi4a&utm_medium=link&utm_campaign=acte-mo&utm_source=stire-legalis&utm_content=O-289-147-2018&utm_term=MO-62-2018
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- fânețe naturale  -     543,40 ha; 

- livadă              -       128,21 ha; 

- vii                    -        9,54 ha; 

- grădina casei -           58,77 ha 

b) Teren neagricol total    - 843,32 ha; 

- păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră - 351,07 ha; 

- construcții                                                       - 86,85 ha; 

- terenuri degradate si neproductive                 -  403,01 ha; 

- ape                                                                  - 2,24 ha; 

- drumuri                                                            - 0,15  ha 

2.Tipul II - persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localități -   2525 poziții 

a) Teren agricol total -   3073,31  ha; 

- teren arabil      -             1710,31 ha; 

- pășuni naturale -            711,83 ha; 

- fânețe naturale  -            500,24 ha; 

- livadă              -              136,28 ha; 

- vii                    -              1,44  ha 

- grădina casei   -             13,21 ha 

b)Teren neagricol total  -  818,97 ha 

- păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră -     457,45 ha; 

- construcții                                                        -   41,78 ha; 

- terenuri degradate si neproductive                     - 318,94 ha; 

 - ape                                                                       -0,80 ha 

3.Tipul III - persoane juridice  cu domiciliul fiscal în localitate – 64 poziții 

a)  Teren agricol total – 1352,42 ha; 

- teren arabil      -      193,76 ha; 

- pășuni naturale -    1121,58  ha; 

- fânețe naturale  -    23,58 ha; 

- livadă              -     13,20 ha; 

- grădină             -     0,30 ha 

b) Teren neagricol total – 2262,81 ha; 

-  păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră -    2198,77 ha; 

- construcții                                                        -   12,79 ha; 

- terenuri degradate și neproductive                  -   49,94 ha; 

- ape                                                                  -    1,31 ha ; 

4.Tipul IV – persoane juridice cu domiciliul fiscal în alte localități -74  poziții 

a) Teren agricol total -  371,66 ha; 

- teren arabil       -      153,79 ha; 

- pășuni naturale –     159,03 ha; 

- fânețe naturale  -      52,07 ha; 

- livadă              -        6,76  ha; 

- grădină              -0,01 ha  

 

b)Teren neagricol total -103,85 ha 

- Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – 78,32 ha 

- construcții                                                       -  6,96 ha 

- terenuri degradate si neproductive                  – 12,20 ha 

- ape                                                                   -- 5,04 ha 

- drumuri                                                            -- 1,33 ha 

  5.Animale domestice și/sau animale sălbatice crescute în captivitate în condițiile legii: 
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                Bovine – 1080 capete; 

                Ovine  -  7036 capete: 

                Caprine-122  capete; 

                Porcine -  417 capete; 

                Cabaline – 50 capete;  

                Măgari   -  241capete; 

                Păsări     -  12036 capete; 

                Familii de albine - 1050; 

                Iepuri - 136 capete; 

 

  Reactualizarea registrelor agricole la sfârșitul trimestrului IV al anului 2021 în format electronic 

a  fost  realizat în proporție  de 100 %. 

      Din totalul de 4704 poziții în registrul agricol suport hârtie 2020-2024 , au fost introduse în format 

electronic prin programul E-guvernare un număr de 4704 ”poziții”. 

      Având în vedere că registrul agricol, atât cel pe suport hârtie, cât și cel în format electronic, se 

deschide pe o perioadă de 5 ani (2020-2024), pentru trimestrul IV al anului 2021 s-au deschis 10 “poziții 

noi.  

      De asemenea, s-au eliberat de la registrul agricol următoarele adrese, adeverințe și note interne: 

               -  284 adeverințe pentru beneficiarii de ajutor social, cantina socială burse școlare adeverințe 

pentru obținerea cărții de identitate, adeverințe cu suprafețele de teren din evidentele registrului agricol;  

              -  s-au eliberat 6 atestate de producător pentru comercializarea produselor agricole și alimentare 

și 8 carnete de comercializare. 

              - s-au completat pe anul în curs 8 atestate de producător și 8 carnete de comercializare a 

produselor agricole și alimentare, eliberate în anii anteriori. 

Această activitate presupune întocmirea unei documentații specifice, deplasarea în teren pentru 

verificarea existentei în gospodării a produselor destinate comercializării în piețe în vederea întocmirii 

procesului verbal completarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare și  obținerea 

actului consultativ din partea reprezentantului Direcției Agricole Județene Hunedoara. 

   - furnizarea de situații statistice către Direcția Agricolă Hunedoara; 

                 - s-au înregistrat un număr de 44 contracte de arendare; 

 Conform prevederilor art.11, alin (2) din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul 

agricol cu modificările și completările ulterioare – “în cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu 

fac declarațiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de 

modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent,cu 

mențiunea <<report din oficiu>> la rubrica <<semnătura declarantului>>. 

 

 

Geoagiu, 28.01.2022  

Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

Piele Mihai Marcel      Secretar General                                                                                                               

jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 


