
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA IVEŞTI

H O T Ă R Â R E A     Nr.  26

din  29.05.2020

privind:  stabilirea  modului  de  întocmire  și  ținere  la  zi  a  registrului  agricol  la  nivelul
comunei Ivești, județul Galați

Inițiator: Dl. Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului:  132/08.01.2020

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.05.2020;

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti,
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.132 din 08.01.2020;

Având în vedere Raportul  de  specialitate intocmit   de  compartimentul  de resort  din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr.
257 din 14.01.2020;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr.1 – 5, ale Consiliului
local al comunei Ivești, județul Galați ; 

Având în vedere prevederile  art.129 alin.(2) lit.„a”  și  „d”  și  alin.(7)  lit.„s”   din  O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ ;

Având în vedere prevederile art.1 alin.(6) art.6, art.8 și art.9 din O.G.nr.28/2008, privind
registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  art.  2  alin.  (2)  și  ale  art.  7  alin.  (4)  din  Ordinul  nr.
25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  modul  de
completare  a  registrului  agricol  pentru  perioada  2020-2025,  al  M.A.D.R./M.L.P.D.A./M.A.I./
M.F.P./ I.N.S./A.N.C.P.I./A.N.S.V.S.A.;

În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-  Se aprobă întocmirea în format electronic a Registrului agricol pentru perioada
2020-2024 la Comuna Ivești, județul Galați.

Art.2.- Primarul comunei Ivești, județul Galați, prin aparatul de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.



Art.3.-  Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesaţi. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,

      SECRETAR GENERAL,

Stan Aurel Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16
Număr voturi înregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0



 ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Nr.132 din 08.01.2020

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la
nivelul comunei Ivești, județul Galați.

Autorităţile  administraţiei  publice  locale  ale  comunelor,  ale  oraşelor  şi  ale  municipiilor
organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol 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 la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, pe fiecare
localitate componentă a unităţii administrativ-teritoriale.

 În cazul unităţilor administrativ-teritoriale unde nu s-a trecut la gestionarea registrului agricol în
format electronic, acesta se poate întocmi pe suport hârtie.

În  conformitate  cu  prevederile  art.1  alin.(6)  din  Ordonanța  Guvernului  nr.28/2008,  privind
registrul agricol, Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre modul de întocmire
a registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacităţii administrative de
care dispune.

Având în vedere că la comuna Ivești a fost implementat proiectul „Servicii publice electronice
pentru  o  administrare  eficienta  in  judetul  Galati”,  in  cadrul  Programului  Operational  Sectorial
„Cresterea  Competitivitatii  Economice”  2007  –  2013,  Axa  III  „Tehnologia  Informatiei  si
Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul Major de Interventie 2 „Dezvoltarea si
cresterea  eficientei  serviciilor  publice  electronice”,  în  parteneriat  cu  Unitatile  Administrativ
teritoriale:  judetul  Galati,  orasele  Beresti  si  Targu  Bujor  si  comunele:  Baleni,  Beresti  Meria,
Cosmesti,  Cudalbi,  Fartanesti,  Frumusita,  Oancea,  Scanteiesti,  Umbraresti,  Valea  Marului,
Vanatori  si  Vladesti,  propun Consiliului  local  al  comunei  Ivești  întocmirea registrului  agricol  în
format electronic, începând cu anul 2020.

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. În cazul
unităţilor  administrativ-teritoriale  unde nu  s-a  trecut  la  gestionarea  registrului  agricol  în format
electronic, acesta se poate întocmi pe suport hârtie.

Înscrierea  datelor  în  registrul  agricol  se  face  de  către  persoanele  cărora  le  revine,  prin
dispoziţie a primarului respectiv, obligaţia completării, ţinerii la zi a registrului agricol, precum şi a
centralizării şi transmiterii datelor către Registrul agricol naţional (RAN). 

Față de cele prezentate propun Consiliului  local al comunei Ivești  adoptarea proiectului de
hotărâre privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei
Ivești, județul Galați.

P R I M A R ,

Hamza Cornel



ROMANIA

JUDETUL GALAȚI
COMUNA IVEȘTI
P R I M A R ,
Compartimentul Registru agricol,
Nr.1173 din 06.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol
la nivelul comunei Ivești, județul Galați.

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136, alin.(1) din
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ.

Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere stabilirea modului de întocmire
și  ținere  la  zi  a  registrului  agricol  la  nivelul  comunei  Ivești,  județul  Galați  și  este  întocmit  cu
respectarea următoarelor dispoziții legale: O.G. nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările şi
completările  ulterioare  și  ale  art.  2  alin.  2)  și  ale  art.  7  alin.  4)  din  Ordinul  nr.
25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  modul  de
completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2025, care stipulează următoarele:

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 la dezvoltarea 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.
    Registrul  agricol naţional  (RAN) reprezintă sistemul informatic centralizat  care gestionează
conţinutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, fiind
implementat, dezvoltat şi administrat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

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. În cazul
unităţilor  administrativ-teritoriale  unde  nu  s-a  trecut  la  gestionarea  registrului  agricol  în  format
electronic, acesta se poate întocmi pe suport hârtie.

Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre modul de întocmire a registrului
agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacităţii administrative de care dispune.

Potrivit  prevederilor  art.1  din  Ordinul  nr.  25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020  pentru
aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-
2025, registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu
date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte
persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:
    a) componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;
    b) terenurile aflate în proprietate sau în folosinţă, identificate pe parcele, pe categorii de folosinţă,
intravilan/extravilan;
    c) terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole;
    d) modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu principalele
culturi,  suprafeţele  de teren necultivat,  ogoarele,  suprafaţa  cultivată  în  sere,  solare  şi  alte  spaţii
protejate,  suprafaţa utilizată pentru culturi  succesive în câmp, culturi  intercalate,  culturi  modificate
genetic pe raza localităţii  şi suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile  familiale,  numărul
pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren
agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate în câmp;



    e)  animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate,  respectiv:  situaţia la
începutul  semestrului,  evoluţia  efectivelor  de  animale  în  cursul  anului  aflate  în  proprietatea
gospodăriilor/exploataţiilor  agricole  fără  personalitate  juridică,  cu  domiciliul  în  localitate,  şi/sau  în
proprietatea entităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii;
    f) echipamentele, utilajele şi instalaţiile/agregatele pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de
transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului;
    g)  aplicarea  îngrăşămintelor,  amendamentelor  şi  produselor  de  protecţia  plantelor,  utilizarea
îngrăşămintelor chimice la principalele culturi;
    h) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
    i) atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate;
    j) menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate
notarilor publici;
    k) înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune;
    l) înregistrări privind contractele de arendare;
    m) înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;
    n) alte menţiuni.
   Registrul  agricol  constituie  sursă  de  date  pentru  elaborarea  pe  plan  local  de  politici  în
domeniile: fiscal, agrar, protecţie socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar, servicii publice
de interes local şi altele asemenea.

Înscrierea  datelor  în  registrul  agricol  se  face  de  către  persoanele  cărora  le  revine,  prin
dispoziţie a primarului obligaţia completării, ţinerii la zi a registrului agricol precum şi a centralizării şi
transmiterii datelor către Registrul agricol naţional (RAN).
    Secretarul general al localităţii coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi
ţinere la zi a registrului agricol şi de transmitere a datelor către Registrul agricol naţional (RAN).

Având  în  vedere  respectarea  dispozițiilor  legale  mai  sus  arătate,  apreciez  oportunitatea
proiectului de hotărâre prezentat de inițiator și propun să fie dezbătut şi aprobat în şedinţa ordinară a
Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din luna mai 2020.  

I N S P E C T O R,

Susanu Cristinel




