
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BOTOSANI 

COMUNA UNTENI 
CONSILIUL LOCAL  UNTENI 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
privind stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol prin invitarea 

la Primărie a persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţii pentru înscrierea 
datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019 

 
Consiliul local al comunei Unțeni, județul Botoșani, 
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Unţeni cu nr.4920/2016, 
  analizând propunerile primarului comunei Unțeni cu expunerea de motive 
nr.4921/2016, 

având în vedere rapoartele de avizare ale: 
  - comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 
  - comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

- comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, 
munca si protective sociala, protective copii, tineret si sport, 

ținând cont de prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.53/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică,   
 în baza prevederilor: 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:  

- art. 6, art. 8 şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009;  

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-
2019; 

- art. 7 alin.(6) raportat la alin.(1) lit. e) din Ordinul comun al Ministrului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al 
Ministrului Finanţelor Publice şi al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 
734/480/ 1.003/3.727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului 
agricol pentru perioada 2015-2019; 

- art.36 alin.(2) lit. a) şi d) coroborat cu alin.(3) lit. b) şi alin.(6) lit. a) punctele 9,11, 
12 şi pct. 19 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

în temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăște: 
 

Art.1.- Se aprobă invitarea la Primărie a persoanelor care au obligaţia să efectueze 
declaraţii, ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 2015 – 
2019.  



Art. 2. - (1) Invitarea la Primărie a persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţii 
cu privire la datele ce se înscriu în registrul agricol se face prin comunicarea, având modelul 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) prin conţinutul său aduce la cunoştinţa 
cetăţenilor dispoziţiile legale privind registrul agricol.  

Art.3.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-
ul Primăriei comunei la adresa primariaunteni.ro şi se transmite către Primarul UAT 
UNTENI, domnul Constantin Paladi. 

 
                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier Listar Gheorghe-Manole 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI 
30 septembrie 2016  
Nr. 27. 

CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              
SECRETARUL COMUNEI,      
   Ursachi Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
 

ANEXA  

la Hotărârea nr.27 din 30.09.2016 

 
 
PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI  
JUDEȚUL BOTOȘANI 
Nr. ____ din _____________ 
 
 

Domnului/doamnei, ____________________________LOC  
_____________________________, COM   _____________________ 

În conformitate cu legislaţia specifică se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a 
datelor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru perioada 2015-2019. Această activitate se 
realizează de autorităţile administraţiei publice locale şi are drept scop asigurarea unei 
evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor 
locale. Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declaraţiilor date sub semnătura 
proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. 
  Faţă de acestea , vă invităm în ziua de ____________ 201__ , ora_____ să vă 
prezentaţi la sediul Primăriei Unteni , pentru depunerea declaraţiei cu privire la datele ce se 
înscriu în Registrul agricol. Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi 
terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea 
categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută 
sub semnătura proprie. 
  Pentru efectuarea unei declaraţii complete care să conţină datele conform formularului 
Registrului agricol, vă rugăm să aveţi asupra dumneavoastră documente şi să fiţi în măsură a 
furniza date, după caz, privind: - cartea de identitate/buletinul de identitate, sau certificatele 
de stare civilă, după caz, pentru toate persoanele ce compun gospodăria; - documente şi 
informaţii privind terenurile deţinute în proprietate, în comuna Unteni , identificate pe parcele, 
tarlale, intravilan, extravilan, număr cadastral, număr carte funciară, vecinătăţi , categoria de 
folosinţă, nr. bloc fizic şi titularul dreptului de proprietate; - informaţii privind: suprafaţa 
arabilă cultivată pe raza localităţii(din terenul proprietate, arendat, cote-părţi, etc); - numărul 
de pomi fructiferi – în livezi şi răzleţi - pe specii şi soiuri; - documente şi/sau informaţii 
privind animalele domestice deţinute la începutul anului,pe specii, grupe de vârstă şi sex; - 
documente şi/sau informaţii privind construcţiile deţinute pe raza localităţii(suprafaţa, 
materialele din care sunt construiţi pereţii, anul dării în folosinţă); - Informaţii privind 
producţia vegetală şi animală obţinută. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în 
registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate 
asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face pe baza declaraţiei 
date sub semnătura proprie de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru 
major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. Aceste declaraţii pot fi date, potrivit opţiunii 
persoanei fizice obligate să declare în registrul agricol, după cum urmează: - a) în faţa 
secretarului comunei; - b) în faţa notarului public; - c) la misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare ale României /dacă e cazul). Termenele la care se efectuează declararea şi înscrierea 
anuală a datelor în Registrul agricol (cu excepţia anului 2015, când se deschid Registrele 
agricole 2015 – 2019 sunt următoarele: a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind 
membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu 
destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi 



mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de 
animale existente persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările 
intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a 
vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor 
intrări-ieşiri; b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele 
cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv. 
Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol 
şi în afara acestor intervale de timp, ori în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, 
în termen de 30 de zile de la apariţia modificării. Se completează la începutul fiecărui 
semestru, pentru semestrul anterior, cu date privind efectivele de animale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul în localitate şi/sau în proprietatea persoanelor 
juridice care au activitate pe raza localităţii, şi pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte 
localităţi, care deţin animale pe raza localităţii: perioada de completare este 5- 20 din luna 
imediat următoare semestrului ce s-a încheiat. 
 Avand in vedere situatia de la Registrul Agricol Unteni ,unde datorita starii de sanatate 
a doamnei Ilincaru Mariana lucrarea de inscriere in Registrul Agricol a ramas mult in urma 
fapt pentru care vom efectua aceasta operatiune in perioada 01 10 201__ – 31  12 201__. 
  Vă informăm că declararea de date incorecte , refuzul de declarare, precum şi 
nedeclararea la termenele stabilite a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, dacă faptele nu 
sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni, 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă potrivit reglementărilor în vigoare. 
Prezenta constituie un mod de aducere la cunoştinţă publică a dispoziţiilor legale privind 
Registrul agricol, obligaţie care revine autorităţilor administraţiei publice locale şi pe care o 
considerăm onorată. Nutrind convingerea că cele prezentate v-au edificat asupra problematicii 
privind Registrul agricol, vă aşteptăm cu interes pentru realizarea acestui raport de autoritate, 
cooperare şi prestaţie între administraţia publică locală şi persoanele obligate să declarare în 
registrul agricol. 
 

PRIMAR, 
 

COMPARTIMENT AGRICULTURĂ ȘI 
CADASTRU COMUNITAR, 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 

 
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 


