
 
R  O  M  A  N  I  A 

JUDETUL BACAU 
     CONSILIUL  LOCAL CASIN     

Comuna Casin , Judetul Bacau , tel/fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax – Secretar : 0234/331030, e-mail : 
primaria_casin@yahoo.com  

  
  HOTARAREA NR.28 

DIN 10.07.2020 
Privind analiza stadiului de  inscriere a  datelor in registrul agricol  si a stabilirii masurilor 

pentru eficientizarea acestei activitati 
 
            Consiliul local al comunei Casin, judetul Bacau intrunit in sedinta extraordinara din data 
de 10.07.2020  la care participa un numar de 13 consilieri locali din cei 13 in functie, luand in 
dezbatere; 
            Referatul de aprobare al primarului comunei Casin nr.4812/3.07.2020; 
            Raportul de specialitate nr.4813/3.07.2020  intocmit de secretarul general al comunei; 
            Raportul misiunii de audit public intern “Evaluarea modului de derulare a activitatii de 
intocmire si tinere la zi a registrului agricol din cadrul comunei Casin, judetul Bacau” nr. UAT 
3005/27.04.2020 si nr.DAPI 571/30.04.2020  si Planul de actiune pentru implementarea 
recomandarilor formulate in Raportul de audit nr.571/30.04.2020 aferent misiunii de audit 
public intern desfasurat in perioada 13.04 - 06.05.2020 , inregistrat cu nr.3246/6.05.2020; 
            Avizul comisiei de specialitate a consiliului local ; 
            In conformitate cu prevederile Legii nr.54/2017 pentru modificarea si completarea OG 
nr.28/2008 privind registrul agricol,  Ordinul nr. 
289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice de 
completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019 , HG nr.218/2015 privind registrul 
agricol pentru perioada 2015 – 2019  si a  Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, 
al ministrului afacerilor interne, al ministrului finantelor publice, al presedintelui Institutului 
National de Statistica, al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta 
Alimentelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului 
agricol pentru perioada 2020-2024, nr.25/1382/37/1642/14.297/746/20/2020; 
            In temeiul art.129 alin.alin.1 , art.136 - 140, art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

HOTARASTE : 
 

             Art.1 –  Se aproba stabilirea masurilor pentru eficientizarea completarii si tinerii la zi a 
registrului agricol ca urmare a misiunii de audit public intern “Evaluarea modului de derulare a 
activitatii de intocmire si tinere la zi a registrului agricol “din cadrul UAT Casin, judetul 
Bacau., dupa cum urmeaza :           
           
Nr. 
crt. 

Masura Responsa
bil  

Activitati/Actiuni 
planificate pentru 
implementare 

Termen 

mailto:primaria_casin@yahoo.com


1. Tinerea la zi a Registrului agricol 
tinut in format electronic si in 
format pe hartie si interconectarea 
acestuia cu Registrul Agricol 
National.  

Comaneci 
Milica 

Interconectarea 
registrului agricol cu 
Registrul Agricol 
National 

Permanent  

2. Intocmirea de volume separate 
(Tipul 1, 2, 3 respectiv 4), cu 
respectarea incadrarii in functie 
de tipul persoanelor 
(fizice/juridice) si domiciliul 
fiscal al acestora (in localitate/in 
alte localitati fata de cea in care 
detin bunuri ce fac obiectul 
inscrierii in registrul agricol). 

Comaneci 
Milica 

Intocmirea de volume 
separate (Tipul 1, 2, 3 
respectiv 4), cu 
respectarea incadrarii 
in functie de tipul 
persoanelor 
(fizice/juridice) si 
domiciliul fiscal al 
acestora (in 
localitate/in alte 
localitati fata de cea in 
care detin bunuri ce fac 
obiectul inscrierii in 
registrul agricol). 

Permanent  

3. Inregistrarea in registrul agricol a 
tuturor persoanelor fizice si 
juridice  

Comaneci 
Milica 

Inregistrarea in 
registrul agricol a 
tuturor persoanelor 
fizice si juridice  

Permanent  

4. Respectarea normelor tehnice de 
completare a registrului agricol, 
in cazul  in care persoanele fizice 
si juridice nu respecta termenul 
de declarare a datelor in registrul 
agricol (prin efectuarea mentiunii 
“report din oficiu” la rubrica 
“semnatura beneficiarului”.  

Comaneci 
Milica  

Respectarea normelor 
tehnice de completare a 
registrului agricol, in 
cazul  in care 
persoanele fizice si 
juridice nu respecta 
termenul de declarare a 
datelor in registrul 
agricol (prin efectuarea 
mentiunii “report din 
oficiu” la rubrica 
“semnatura 
beneficiarului”.  

Permanent  

5. Solicitarea de la cetatenii 
comunei a declaratiilor-tip 
intocmite/actualizate si parafarea 
acestora cu mentiunea “Data in 
fata noastra pentru Registrul 
Agricol, volumul……., pozitia…. 

Comaneci 
Milica  

Solicitarea de la 
cetatenii comunei a 
declaratiilor-tip 
intocmite/actualizate si 
parafarea acestora cu 
mentiunea “Data in 
fata noastra pentru 
Registrul Agricol, 
volumul……., 
pozitia… 

Permanent  



6. Inscrierea in registrul agricol a 
cladirilor si terenurilor, in baza 
declaratiei pe propria raspundere 
facuta de catre capul gospodariei 
sau, in lipsa acestuia, de catre un 
membru major al gospodariei, 
date in fata secretarului general al 
comunei/in fata notarului 
public/la misiunile diplomatice si 
oficiile consulare ale Romaniei. 

Comaneci 
Milica  

Inscrierea in registrul 
agricol a cladirilor si 
terenurilor, in baza 
declaratiei pe propria 
raspundere facuta de 
catre capul gospodariei 
sau, in lipsa acestuia, 
de catre un membru 
major al gospodariei, 
date in fata secretarului 
general al comunei/in 
fata notarului public/la 
misiunile diplomatice 
si oficiile consulare ale 
Romaniei. 

Permanent  

7. Inregistrarea contractelor de 
arenda doar la rubricile special 
constituite cu aceasta destinatie. 

Comaneci 
Milica 

Inregistrarea 
contractelor de arenda 
doar la rubricile special 
constituite cu aceasta 
destinatie. 

Permanent  

8. Revizuirea modului de 
completare a capitolelor aferente 
fiecarei pozitii deschise in 
registrul agricol si a 
documentelor care au stat la baza 
inscrierii datelor pentru perioada 
2015-2019 si completarea 
informatiilor lipsa/corectarea 
informatiilor completate eronat, 
cu respectarea prevederilor 
legale. 

Comaneci 
Milica 

Revizuirea modului de 
completare a 
capitolelor aferente 
fiecarei pozitii deschise 
in registrul agricol si a 
documentelor care au 
stat la baza inscrierii 
datelor pentru perioada 
2015-2019 si 
completarea 
informatiilor 
lipsa/corectarea 
informatiilor 
completate eronat, cu 
respectarea 
prevederilor legale. 

15.12.2020 

9. Efectuarea modificarilor in 
registrul agricol numai cu acordul 
scris al secretarului general al 
UAT. 

Comaneci 
Milica 

Efectuarea 
modificarilor in 
registrul agricol numai 
cu acordul scris al 
secretarului general al 
UAT. 

Permanent  

10. Respectarea normelor tehnice de 
completare a registrului agricol, 
in cazul decesului unui membru 
al gospodariei 

Comaneci 
Milica 

Respectarea normelor 
tehnice de completare a 
registrului agricol, in 
cazul decesului unui 

Permanent  



membru al gospodariei 
11. Efectuarea mentiunilor privind 

deschiderea procedurii 
succesorale la Cap.XIII - 
Mentiuni cu privire la 
sesizarile/cererile pentru 
deschiderea procedurilor 
succesorale inaintate notarilor 
publici 

Comaneci 
Milica 

Efectuarea mentiunilor 
privind deschiderea 
procedurii succesorale 
la Cap.XIII - Mentiuni 
cu privire la 
sesizarile/cererile 
pentru deschiderea 
procedurilor 
succesorale inaintate 
notarilor publici 

Permanent  

12. Efectuarea mentiunilor in 
Registrul agricol aferente 
inregistrarilor privind exercitarea 
dreptului de preemptiune.  

Comaneci 
Milica 

Efectuarea mentiunilor 
in Registrul agricol 
aferente inregistrarilor 
privind exercitarea 
dreptului de 
preemptiune. 

Permanent  

13. Intocmirea si aprobarea 
programului de verificare a 
datelor declarate in Registrul 
agricol aprobat de UAT pentru 
anul in curs si afisarea acestuia la 
avizierul UAT sau pe site-ul 
acestuia. 

Comaneci 
Milica  

Intocmirea si aprobarea 
programului de 
verificare a datelor 
declarate in Registrul 
agricol aprobat de 
UAT pentru anul in 
curs si afisarea acestuia 
la avizierul UAT sau 
pe site-ul acestuia. 

15.12.2020 

14. Efectuarea verificarilor in teren in 
vederea constatarii situatiei reale 
a datelor inscrise in registrul 
agricol. 

Comaneci 
Milica 

Efectuarea verificarilor 
in teren in vederea 
constatarii situatiei 
reale a datelor inscrise 
in registrul agricol. 

Permanent 

15. Verificarea periodica (cel putin 
semestrial) a concordantei dintre 
cele doua forme de registre 
agricole (pe format de hartie si 
electronic) precum si in ceea ce 
priveste concordanta dintre datele 
din registrul agricol si datele din 
registrul de rol nominal unic. 

Comaneci 
Milica 
Ticuleanu 
Luminita  

Punerea de acord a 
datelor din registrul 
agricol pe format de 
hartie, cel electronic si 
rolul nominal unic. 

Permanent 

16. Depunerea raportarilor catre 
institutiile abilitate in termenele 
prevazute de lege. 

Comaneci 
Milica 

Depunerea raportarilor 
catre institutiile 
abilitate in termenele 
prevazute de lege. 

Permanent 

17. Confruntarea situatiei efectivelor 
de animale din evidentele 
medicului sanitar-veterinar cu cea 

Comaneci 
Milica 

Confruntarea situatiei 
efectivelor de animale 
din evidentele 

15.12.2020 



de la registrul agricol. medicului sanitar-
veterinar cu cea de la 
registrul agricol. 

18. Corelarea datelor din registrul 
agricol cu cele din evidenta 
fiscala prin efectuarea de punctaje 
si solutionarea diferentelor. 

Comaneci 
Milica 

Corelarea datelor din 
registrul agricol cu cele 
din evidenta fiscala 
prin efectuarea de 
punctaje si solutionarea 
diferentelor. 

15.12.2020 
 

19. Eliberarea adeverintelor numai la 
cererea scrisa a persoanei sau a 
persoanelor indreptatite ori a 
mandatarului acestora. 

Comaneci 
Milica 

Eliberarea 
adeverintelor numai la 
cererea scrisa a 
persoanei sau a 
persoanelor indreptatite 
ori a mandatarului 
acestora. 

Permanent  

20. Efectuarea mentiunilor in 
registrul agricol cu privire la 
atestatele de producator.  

Comaneci 
Milica  

Efectuarea mentiunilor 
in registrul agricol cu 
privire la atestatele de 
producator.  

Permanent  

21. Completarea inregistrarilor din 
Registrul agricol prin inscrierea 
tuturor bunurilor ce alcatuiesc 
domeniul public/privat al UAT 
Casin. 

Comaneci 
Milica  

Completarea 
inregistrarilor din 
Registrul agricol prin 
inscrierea tuturor 
bunurilor ce alcatuiesc 
domeniul public/privat 
al UAT Casin. 

Permanent  

 
            Art.2 - Pentru perioada 2020 - 2024, modul de completare a registrului agricol se va face 
conform  Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului afacerilor interne, 
al ministrului finantelor publice, al presedintelui Institutului National de Statistica, al 
directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al 
presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 
2020-2024, nr.25/1382/37/1642/14.297/746/20/2020. 
            Art.3 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor 
nominalizate la art.1, primarului comunei Casin si Prefectului judetului Bacau, in termen de 10 
zile de la adoptare. 
 
        Presedinte de sedinta,                                                                 Contrasemneaza, 
         Sbarcea Gheorghe                                                        Secretarul  general al comunei, 
                                                                                                   Popescu Monica – Florinela 
 
 
 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi „pentru”, 0  voturi „impotriva”, 0 ”abtineri”.  
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