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Nr. 3833 din 18.05.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea modului de întocmirea a registrul agricol la nivelul comunei Cernat
Primarul comunei Cernat,
Cu respectarea prevederilor art. (1) alin. (1), alin. (4) – (7), ale art. 6 alin. (1) și alin. (3) din
Ordonanța Guvernului României nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată prin Legea nr.
98/2009, modificată și completată, precum și ale H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru
perioada 2020-2024;
Având în vedere Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru
perioada 2020-2024, din 23.01.2020
În condițiile în care infrastructura locală poate asigura interconectarea cu Registrul Agricol
Național, precum și a faptului că este necesar de a se stabili la nivel local modul de întocmire și
actualizare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. ”s” și alin. (14), ale art. 139 alin.
(1), și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂREȘTE:
Art.1 Începând cu 01.06.2021 Registrul agricol al comunei Cernat se întocmește și se ține
la zi numai în format electronic.
Art.2 Registrul agricol întocmit în format electronic va fi interconectat cu Registrul
Agricol Național (RAN) fiind implementat, dezvoltat și administrat de ANPC în vederea raportării
unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acestea.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei
Cernnat şi compartimentele de specialitate din subordine.
Cernat la 18.05.2021
Primar
Rákosi Árpád
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Nr. 3944 din 19.05.2021
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de întocmirea a registrul agricol la
nivelul comunei Cernat
Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se
înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la
orice alte persoane fizice și/sau entități juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale,
și anume:
a) componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;
b) terenurile aflate în proprietate sau în folosință, identificate pe parcele, pe categorii de
folosință, intravilan/extravilan;
c) terenurile agricole aflate în folosință și modul de deținere a respectivelor suprafețe
agricole;
d) modul de utilizare a suprafețelor agricole, respectiv: suprafața arabilă cultivată cu
principalele culturi, suprafețele de teren necultivat, ogoarele, suprafața cultivată în sere, solare și
alte spații protejate, suprafața utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi
modificate genetic pe raza localității și suprafața cultivată cu legume și cartofi în grădinile
familiale, numărul pomilor răzleți, suprafața plantațiilor pomicole și numărul pomilor, alte
plantații pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole și hameiștile, suprafețele efectiv
irigate în câmp;
e) animalele domestice și/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: situația
la începutul semestrului, evoluția efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea
gospodăriilor/exploatațiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, și/sau
în proprietatea entităților cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localității;
f) echipamentele, utilajele și instalațiile/agregatele pentru agricultură și silvicultură,
mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la începutul anului;
g) aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și produselor de protecția plantelor,
utilizarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi;
h) clădirile existente la începutul anului pe raza localității;
i) atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate;
j) mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale
înaintate notarilor publici;
k) înregistrări privind exercitarea dreptului de preempțiune;
l) înregistrări privind contractele de arendare;
m) înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;
n) alte mențiuni.
Registrul agricol constituie bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind
utilizarea suprafețelor de teren și de evidență a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de
albine, în vederea solicitării de plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri plăți directe, ajutoare naționale tranzitorii din domeniul vegetal și zootehnic, inclusiv în sectorul
apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piață, precum și alte forme de sprijin finanțate

din fonduri europene și din bugetul național. Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol se
organizează conform celor prevăzute la art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul
agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și
completările ulterioare.
Registrul agricol se întocmește în format electronic, pe unități administrativ-teritoriale, cu
obligația de a se interconecta cu Registrul agricol național (RAN), în vederea raportării unitare
către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta.
Din aceste considerente propun modului de întocmirea a registrul agricol la nivelul
comunei Cernat în format electronic și adoptarea unei hotărâri de consiliu local în acest sens.
Cernat la 19.05.2021
Primar
Rákosi Árpád
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Nr. 3945 din 19.05.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de întocmirea a registrul agricol la
nivelul comunei Cernat
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 se întocmește în format electronic, pe unități administrativ-teritoriale, cu
obligația de a se interconecta cu Registrul agricol național (RAN), în vederea raportării unitare
către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta, în conformitate cu prevederile art.
(1) alin. (1), alin. (4) – (7), ale art. 6 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului României nr.
28/2008 privind registrul agricol, aprobată prin Legea nr. 98/2009, modificată și completată,
precum și ale H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; Normele
tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, din
23.01.2020.
Având în vedere că infrastructura locală poate asigura interconectarea cu Registrul Agricol
Național, precum și a faptului că este necesar de a se stabili la nivel local modul de întocmire și
actualizare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, analizând proiectul de hotărâre sus
citat, am reţinut că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar şi oportun.
În contextul celor de mai sus în baza prevederilor art.136 alin. (3) lit. a), alin. (8) lit.b) din
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, avizez proiectul de hotărâre studiată, şi propun spre aprobare de către Consiliul Local
Cernat.

Fákó Alpár-Attila
Consilier
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HOTĂRÂREA NR. 28/2021
stabilirea modului de întocmirea a registrul agricol la nivelul comunei Cernat

Consiliul local al comunei Cernat, județul Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 26 mai
2021,
Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobarea întocmită de către primarul comunei
Cernat,

Cu respectarea prevederilor art. (1) alin. (1), alin. (4) – (7), ale art. 6 alin. (1) și alin. (3) din
Ordonanța Guvernului României nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată prin Legea nr.
98/2009, modificată și completată, precum și ale H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru
perioada 2020-2024;
Având în vedere Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru
perioada 2020-2024, din 23.01.2020
În condițiile în care infrastructura locală poate asigura interconectarea cu Registrul Agricol
Național, precum și a faptului că este necesar de a se stabili la nivel local modul de întocmire și
actualizare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. ”s” și alin. (14), ale art. 139 alin.
(1), și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂREȘTE:
Art.1 Începând cu 01.06.2021 Registrul agricol al comunei Cernat se întocmește și se ține
la zi numai în format electronic.
Art.2 Registrul agricol întocmit în format electronic va fi interconectat cu Registrul
Agricol Național (RAN) fiind implementat, dezvoltat și administrat de ANPC în vederea raportării
unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acestea.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei
Cernnat şi compartimentele de specialitate din subordine.
Cernat la 26.05.2021
Preşedintele de ședință
Vén Gábor
Difuzarea:
1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local
1 ex.la domnul Primar
1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna
1 ex.la afişare

Contrasemnează
Secretar general
Kocsis Csilla Bea

