
  

 
                         ROMANIA 

                                JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

                                                                                                                                                                                     
 HOTĂRÂREA NR. 56/29.03.2022 

privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol  precum și măsurile 
pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol 

 
 Consiliul Local al comunei Cristian întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.03.2022; 
 Analizând temeiurile juridice: 
a) art.6, paragraful (1) din Carta Europeană a  Autonomiei Locale ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 
b) art. 1, alin. (5), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

c) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d) art.2, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

e) art. 2, alin. (2), art. 40-57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările ulterioare; 

f) art.129 alin.(2) lit. b), d) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
g) art. 1 alin.(5), (6) și (7) din Ordonanța Guvernului  nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu 
modificările și completările ulterioare; 
i) art.1 teza I din Hotărârea Guvernului  nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 
2020-2024; 
j) art.8 alin(4) din Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării rurale nr. 25/2020, 
ministerului lucrărilor Publice, Dezvoltării și administrației  nr. 1382/2020,Ministerului 
Finanțelor Publice nr. 1642/2020, Institutului național de Statistică nr. 14297/2020 

Având în vedere: 
a) referatul 3934/14.03.2022  întocmit de  compartiment agricol prin care solicită aprobarea 
modului de întocmire  și ținere la zi a registrului agricol în format electronic; 
b) Referatul de aprobare al Primarului comunei Cristian; 
Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3  ale Consiliului Local Cristian, la 
proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi prin care se propune aprobarea 
modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol în format electronic, înregistrate sub 
nr. 67/28.03.2022, nr. 65/28.03.2022 și nr. 61/18.03.2022; 
 În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din  OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂȘTE:  
 

Art.1. Începând cu anul 2022 se aprobă modul de  ținere la zi a registrului agricol pentru 
comuna Cristian, numai în format electronic. 

Art.2. Pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol se vor 
lua următoarele măsuri: 

 
 



 
  - Îndrumarea cetățenilor cu privire la declararea datelor în registrul agricol, la termenele 
stabilite de termenele legale, date care trebuie sa fie în concordanță cu declaratile facute la alte 
birouri/instituții. 

- Publicarea pe pagina de internet a instițuției a nomenclaturii stradale și a anunțului 
privind termenele până la care se declară datele în registrul agricol și completarea 
registrului agricol cu nomenclatura stradala aprobată. 
- Analiza semestrială a stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea 
măsurilor de eficientizare. 
-   Să se folosească diacritice la scriere. 
- Datele din registre se vor transmite catre registrul agricol național conform 
prevederilor legale de către persoanele desemnate din aparatul de specialitate al 
Primarului. 
- Se vor desemna aceleași persoane responsabile atât cu întocmirea și ținerea la zi a 

registrului agricol si a centralizatoarelor în format electronic cât și cu raportarea unitară a 
datelor gestionate de către acestea, în registrul agricol național (RAN), registrul electronic 
național al nomenclaturilor stradale (RENNS) și către instituțiile interesate. 

- Se vor completa cu datele la zi si totodată se vor corela datele din acestea cu poziții 
de rol din Registrele Agricole din perioada anterioară si cu pozițile din rolul nominal 
unic de la Biroul Buget Contabilitate și Taxe de catre persoanele desemnate din aparatul 
de specialitate al Primarului. 
- Completarea tabelelor centralizate ale registrului agricol cu datele la zi. 
- Respectarea reglementarilor in vigoare si a procedurilor de lucru privind completarea 
în registrele agricole. 
- Înscrierea numelui (cu litere mari si a prenumelui cu litere mici, utilizarea 
diacriticelor, efectuarea modificarilor în registru doar cu acordul scris al Secretarului 
comunei, inscrierea corecta a codului SIRUTA, etc). 
- Anexarea și verificarea documentelor justificative la declarațiile pentru inscrierea 
datelor in registrul agricol. 
- Înscrierea atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare in registrul 
agricol de catre persoana desemnata. 
- Eliberarea adeverințelor pe baza datelor din registrele agricole, numai la cerearea 
scrisa a persoanelor indreptatite. 
- La eliberarea diverselor documente cetățenii la care sunt necesare date din evidențele 
mai multor compartimente, persoanele responsabile cu aceste evidențe vor face 
confruntul între ele si daca se impune vor lua măsuri legale pentru remedierea 
eventualelor neconcordanțe. 
- Ținerea permanentă a evidenței datelor din registrele agricole la zi în format 
electronic. 
- Confruntarea periodică a datelor și punerea de acord cu evidențele sanitar-veterinare. 
- Înregistrarea în registrele agricole a contractelor de arenda, verificarea termenelor de 
stabilitate ale acestora și operarea modificărilor intervenite de persoana responsabilă 
care împreună cu persoana care are atribuții de cadastru și fond funciar vor monitoriza 
permanent contractele de arenda înregistrate pentru a preveni înregistrari multiple ale 
parcelelor cadastrale și acolo unde constată erori, neconcordante sau greșeli vor invita 
părțile contractante pentru a remedia. 
- Pentru o evidențiere corectă în registrele agricole persoana responsabilă de 
înregistrarea datelor în acesta va conlucra mereu cu specialiști în agricultură din cadrul 
compartimentului agricol, cu un delegat de stare civilaă, cu persoanele din 
compartimentul Financiar.  
- O atenție deosebită se va acorda confidentialității datelor înscrise în registrele agricole, 
manipulărilor, păstrării acestora în securitate fără a avea acces la acestea personale care 
nu sunt împuternicite sau nu au responsabilitați în acest sens. 

 
 



 
Art.3. Primarul comunei Cristian   prin compartimentul agricol vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele normative în 
materie. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instiuției Prefectului,  
1 ex. Primarului Comunei Cristian,  2 ex. Comp, Agricol și  tuturor instituțiilor și persoanelor 
interesate. 

 
 
 

 
Adoptată la Cristian, în data de 29.03.2022 
 
 
 
 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ     
          Gavrilă CALEFARIU                                              SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 15 
consilieri prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar, 2 ex. Compartiment Registrul 
Agricol; 
Red:AN/AN/6 ex. 
 




