
                                                         Anexa nr.1 la H.C.L. Topraisar nr. 17/26.02.2021

STADIUL ÎNSCRIERII  DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL

AL COMUNEI TOPRAISAR LA 31.12.2020

                   Avand in vedere prevederile art.6 din Ordonanţa nr. 28 din 27 august 2008
privind  registrul  agricol   primarii  comunelor,  oraşelor,  municipiilor  şi  ai  sectoarelor
municipiului Bucureşti iau măsuri pentru întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol în
conformitate  cu  prevederile  prezentei  ordonanţe,  pentru  asigurarea  împotriva  degradării,
distrugerii  sau  sustragerii  acestuia,  precum  şi  pentru  furnizarea  datelor  din  registru,  cu
respectarea prevederilor legale.
                   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
administrative.
                   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 juridice care au teren în proprietate/folosinţă
şi/sau animale, şi anume:
a) capul gospodăriei şi membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societăţii/asociaţiei
agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosinţă;
b) terenurile pe care le deţin în proprietate sau în folosinţă pe categorii de folosinţă şi pe
destinaţie  a  terenului,intravilan/extravilan,  suprafeţe  cultivate  cu  principalele  culturi  şi
numărul de pomi, pe specii;
c) efectivele de animale, pe specii şi categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluţia
anuală  a  efectivelor  de  bovine,porcine,  ovine,  caprine,  cabaline,  măgari,  catâri,  iepuri  de
casă, animale 
de blană, păsări, familii de albine, precum şi alte animale domestice sau sălbatice crescute în
captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;
d) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
e) mijloacele de transport cu tracţiune animală;
f) mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru
transportat mărfuri,
maşinile şi utilajele pentru agricultură şi silvicultură;
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g) orice alte echipamente, utilaje şi instalaţii/agregate pentru agricultură şi silvicultură.
 (2)  Fiecare  imobil  situat  în  intravilanul  localităţilor  se  identifică,  potrivit  nomenclaturii
stradale, prin adresa acestuia, individualizată prin denumirea străzii şi numărul administrativ,
atribuite  de  către  autorităţile  administraţiei  publice  locale  şi,  după  caz,  după  numărul
cadastral.
 (3) În cazul blocurilor de locuinţe, precum şi  în cel  al clădirilor alipite situate în cadrul
aceleiaşi curţi-lot de teren, care au un sistem constructiv şi arhitectonic unitar şi în care sunt
situate  mai  multe  apartamente,  datele  despre  domiciliu/reşedinţă/sediu  cuprind  strada,
numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul.
 (4) Fiecare proprietate situată în extravilanul localităţilor, atât în cazul clădirilor, cât şi în cel
al  terenurilor,  cu  sau  fără  construcţii,  se  identifică  prin  denumirea  parcelei,  numărul
topografic al parcelei/tarlalei/solei sau prin denumirea locului,potrivit toponimiei/denumirii
specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici.
(5) Terenurile, cu sau fără construcţii, situate în intravilanul localităţilor sau în extravilan,
care  sunt  înscrise  în  cartea  funciară,  se  înscriu  în  registrul  agricol,  identificându-se  prin
numărul cadastral sau topografic şi numărul de carte funciară, după caz, potrivit prevederilor
Legii  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare  nr.  7/1996,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.
(6) Registrul agricol constituie:
a) sursă de date pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, al
protecţiei sociale, edilitar urbanistic,sanitar, şcolar şi altele asemenea;
b)  bază  de  date  pentru  satisfacerea  unor  solicitări  ale  cetăţenilor,  cum ar  fi:  eliberarea
documentelor  doveditoare  privind  proprietatea  asupra  animalelor  şi  păsărilor,  în  vederea
vânzării  în  târguri  şi  oboare,  privind calitatea  de producător  agricol,  în  vederea  vânzării
produselor  la  piaţă,  privind  starea  materială  pentru  situaţii  de  protecţie  socială,pentru
obţinerea unor drepturi materiale şi/sau băneşti şi altele asemenea;
b1) bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafeţelor de
teren şi  de evidenţă  a efectivelor de animale,  respectiv a familiilor de albine, în vederea
solicitării de plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri - plăţi directe,
ajutoare naţionale tranzitorii din domeniul vegetal şi zootehnic, inclusiv în sectorul apicol,
sprijin pentru
           Obligaţiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoştinţa persoanelor fizice,
precum  şi  a  celor  juridice,  prin  grija  secretarului  comunei,  oraşului,  municipiului  şi  al
sectorului municipiului Bucureşti, după caz, după cum urmează:

      -prin afisarea la sediul institutiei si prin publicarea pe pagina de  internet a 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a declaratiei cu privire la obligatia declarariii
de date.  

     Raportarea datelor din registrul agricol se realizeaza astfel:
           Datele centralizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti
se comunică de către secretarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului
Bucureşti şi se trimit, după caz, atât direcţiilor teritoriale de statistică, cât şi direcţiilor pentru
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agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în format electronic, la termenele prevăzute
în normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.
           Comunicarea datelor centralizate se face sub semnătura primarului şi a secretarului
comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
           Datele primare înscrise în registrele agricole ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau
ale  sectoarelor  municipiului  Bucureşti  se  transmit  în  format  electronic  atât  la  direcţiile
teritoriale  de  statistică,  cât  şi  la  direcţiile  agricole  pentru  dezvoltare  rurală,  la  termenele
prevăzute în normele tehnice.
            Registrul agricol se elaborează pentru o perioadă de 5 ani, datele completându-se
anual potrivit formularelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.      
           

             La sfarsitul anului 2020 in registrul agricol,sunt inregistrate,astfel:   
Total  =5473 pozitii respectiv 55 volume,dupa cum urmeaza:
Tipul 1=TOPRAISAR =1814 - 19 volume  
              MOVILITA   = 673  - 7volume
              BIRUINTA    = 317 -  4 volume
              POTIRNICHEA=290  - 3 volume
                         TOTAL=3094 pozitii   
Tipul 2=TOPRAISAR =1231-13 volume
               MOVILITA=389-4 volume
               BIRUINTA=262-3 volume
               POTIRNICHEA=284 -3 volume  
                         TOTAL=2166 pozitii
Tipul 3=TOPRAISAR =97-1 volum
               MOVILITA=27-1 volum
               BIRUINTA=14-1 volum
               POTIRNICHEA =15-1 volum

               TOTAL=153 pozitii                                                           
Tipul 4=TOPRAISAR =58-1 volum
              BIRUINTA    =2-1 volum
                          TOTAL = 60 pozitii
               
   
                                                                                                                           

3


