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RAPORT DE ACTIVITATE  SEMESTRUL II ANUL 2021 

 

I. COMPONENTA  COMPARTIMENTULUI 

 

 Activitatea privind Registrul Agricol este asigurată de către dna. Petianu Angelica – referent 

technician constructor numită prin Dispoziția primarului nr. 68/05.02.2018 

 

II. CADRUL LEGAL  

 

Activitatea compartimentului  este reglementată prin prevederile urmatoarelor acte normative: 

-  O.G. 28/2008 privind registrul agricol;    

- H.G. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 - 2024; 

- art. 6 din Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 

III.OBIECTUL DE ACTIVITATE  

Principalele activități constau în: 

1.  Ţinerea la zi a tuturor pozițiilor din registrele agricole, operațiune ce presupune  înscrierea, 

completarea şi centralizarea datelor dar şi efectuarea operaţiunilor  de modificare a datelor  și 

informațiilor, cu acordul scris  al secretarului; 

2. Furnizarea de date către Direcția Județeană de Statistică, Direcția Agricolă Iași sau altor 

instituții, dacă este cazul; 

3. Eliberarea adeverințelor cu privire la datele înscrise  în registrele agricole sau cu privire la alte 

date existente în baza de date; 

4. Înregistrarea contractelor de arendare şi a actelor adiţionale încheiate între arendatori şi 

arendași; 

5. Înregistrarea contractelor de concesiune şi a actelor adiţionale, încheiate între concedent și 

concesionar pentru bunurile agricole aflate pe raza Comunei Hărmănești; 

6. Efectuarea de activități  în afara biroului (munca de teren); 



7. Efectuarea de activități privind relații cu publicul, consiliere; 

8. Colaborarea cu celelalte servicii ale primăriei în rezolvarea problemelor curente şi colaborarea 

cu diferite instituţii în limita competenței stabilite de conducerea Primariei Hărmănești; 

9. Întocmirea de referate pentru şedinţele  de  Consiliu Local; 

10. Predarea documentelor create la arhivă, conform  Legii  nr. 16/1996. 

Secretarul general al comunei coordonează, verifică și răspunde de modul de completare şi ţinere 

la zi  a registrului agricol. Orice modificare  a datelor  înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul 

scris al secretarului localității. 

Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la  categoria de 

folosință  a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deținute în proprietate ori 

în folosinţă, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite și taxe locale funcționarii 

publici cu atribuții privind  completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole, au 

obligația  de a comunica aceste modificări funcționarilor publici responsabili în termen de 3 zile lucrătoare 

de la data modificării. 

 

IV. ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL II ANUL 2021 

 

În semestrul II anul 2021, activitatea funcţionarului responsabil cu registrul agricol a fost axată pe 

semnarea și completarea registrelor agricole în condițiile  impuse de prevederile legale în vigoare, 

culegerea datelor necesare ţinerii la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole şi soluţionarea tuturor 

petiţiilor, cererilor și înscrisurilor înregistrate în cadrul compartimentului. 

Funcționarul responsabil cu registrul agricol a avut în gestiune în semestrul II anul  2021 un  

numar de 1475 poziții  în registrul agricol din care  991  poziții ale gospodăriilor cu domiciliul în 

localitate, 447 poziții  ale persoanelor cu domiciliul în alte localități și 37  poziții ale persoanelor juridice, 

care necesită  operațiuni de ținere la zi și centralizare a datelor din registrul agricol. 

În semestrul II anul 2021  nu au fost efectuat operațiuni privind modificarea registrului agricol și 

au fost eliberate 280 adeverinţe în conformitate cu datele înscrise în Registrele Agricole.  

 

 


