
R O M A N I A  
JUDETUL ARAD  
COMUNA USUSAU  
CONSILIUL LOCAL  
 

   P R O I  E C T   D E   H O T Ă R Â R E  
din  

20 IULIE 2017 
 

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru SEMESTRUL I 2017 şi 
stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi. 

 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU 
 
 AVAND IN VEDERE  : 

 
- Referatul cu nr. de inregistrare 2477/20.07.2017 al  a D-lui Leucuta Safta Ghe –Ioan, agent 

agricol; 
- Raportul de avizare al  compartimentului de specialitate  reprezentat de D-na ROSAINU 

MIHAIELA IOANA ,    secretarul  comunei Ususau; 
-   prevederile art.7, alin. 4 din Normele tehnice de completare a registrului agricol stabilite prin 

Ordinul comun nr. 95/153/1998/2010 ; 
-      Prevederile art. 121 din constitutia Romaniei. 

       În temeiul prevederilor art.45, alin.1, coroborat cu prevederile art.115,alin.1, lit.b) din Legea nr. 
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică locală. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.Consiliul Local al comunei Ususau îşi însuşeşte analiza stadiului de înscriere a datelor din 
Registrul agricol, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în 
registrul agricol, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta prin compartimentul agricol şi persoanele 
implicate în desfăşurarea activităţii privind registrul agricol. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios Administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 
- D-lui LEUCUTA SAFTA GHE IOAN – insp. De sp. Cu atributii de agent agricol; 
- D-lui ȚOLE FLORIN - Primarul comunei Ususau.  
- Afişaj în locuri publice.  

 
 

                INTOCMIT,                                        AVIZAT LEGALITATEA SECRETAR, 
                   VICEPRIMAR -VASIESCU IONEL                      Jr.ROSIANU MIHAIELA IOANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUDETUL  ARAD                                                        Anexa 1 la proiect de hotarare 
COMUNA  USUSAU  
REGISTRUL  AGRICOL  
   
 
                                                     RAPORT  DE  ACTIVITATE 
                                    PE  ANUL  2017 PRIVIND  REGISTRUL AGRICOL  
                                                          Intocmit  azi 30.06.2017   
 
 
                     Avand in vedere insemnatatea Registrului Agricol din cadrul unei U.A.T.  , registrul care cuprinde in 
principiu toate bunurile in proprietatea si folosinta gospodariilor din cadrul Comunei si mai ales faptul ca Registrul 
agricol sta la baza calcularii impozitului aferent fiecarei gospodarii pentru bunurile pe care le  are in proprietate , in 
acest an s-a condus evident Registrul Agricol in 2 ( doua ) sisteme dupa cum urmeaza :  

- unul in format electronic ;  
- unul pe suport de hartie   ;  

                      S-au adunat de la fiecare  gospodarie ( proprietar ) de immobile , terenuri , actele doveditoare privind 
terenurile ( Titluri de Proprietate , Extrase CF ,Contracte  de Vanzare – Cumparare , Conventii  etc ) , in ceea ce 
priveste componenta  familiilor fiecarei gospodarii in parte , am adunat actele  fiecarui membru al familiei domiciliat  
in gospodarie ( BI , CI , Certificate de nastere pentru copii sub varsta de 14 ani ) .  
                      Evidenta in Registrele Agricole se tine pe 3 ( trei ) tipuri de registre dupa cum urmeaza :  
  -  Tip I   pentru  personae fizice  domiciliate pe raza  U.A.T.-ului ;  
  - Tip II pentru  personae fizice  domiciliate in alte localitati dar avand proprietati pe raza   U.A.T.-ului . 
  - Tip  III pentru persoane  juridice care detin proprietati pe raza U.A.T.-ului .                                                         
                                      
                     Pe fiecare localitate  apartinatoare , Comunei  Ususau se tine evidenta pe cele 3    tipuri de registre , atat 
pe suport de hartie  cat si in format electronic .  
                     Pana la  ora actuala avem inregistrate  536  pozitii pe suport  electronic , care se regasesc astfel :  

- 26 volume suport de hartie /935 pozitii din care  : 542 pozitii ale persoanelor fizice domiciliate in Com  Ususau 
care se regasesc in 15 volume suport de hartie ;  

-   9 volume  suport de hartie  avand 338 pozitii ale persoanelor  fizice  domiciliate in alte localitati  care detin 
proprietati pe raza Com . Ususau ;  

-   2 volume  suport de hartie  avand   55 pozitii ale  persoanelor juridice .                                               
 
 
                         
 
 

                INTOCMIT,                                        AVIZAT LEGALITATEA SECRETAR, 
                   VICEPRIMAR -VASIESCU IONEL                      Jr.ROSIANU MIHAIELA IOANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Anexa 2 la proiect de hotarare 
 

PROGRAM DE MĂSURI 
 

Pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol  
 

1. Se va efectua afişajul şi înştiinţarea populaţiei cu privire la procedura şi termenele de 
înregistrare în registrele agricole şi în acelaşi timp se va continua verificarea în teren a 
corectitudinii înscrierii datelor pe baza declaraţiei dată de către capii gospodăriilor şi de către 
reprezentanţii legali ai unităţilor cu personalitate juridică. 

Sarcină permanentă Răspunde: Leucuta Safta Gheorghe Ioan –insp. De sp. cu atribuţii 
privind registrul agricol stabilite prin dispoziţia primarului. 
 

2. Circularea rapidă şi de îndată a oricăror date referitoare la imobilele: clădirile sau 
terenurile persoanelor fizice sau juridice . 

Sarcină permanentă Răspunde: Leucuta Safta Gheorghe Ioan –insp. De sp. cu atribuţii 
privind registrul agricol şi compartimentul contabilitate - taxe si impozite; 
 

3. Persoana responsabilă cu urbanismul va informa permanent agentul agricol cu privire 
la construcţiile noi finalizate sau în curs de finalizate în vederea înregistrării 
în registrul agricol. 

Sarcină permanentă Răspunde: Leucuta Safta Gheorghe Ioan – insp. De sp. cu atribuţii 
privind registrul agricol si urbanism atributii delegate prin dispozitia primarului. 
 

4. De două ori pe an sau ori de căte ori este nevoie secretarul comunei va verifica 
concordanţa dintre cele două forme de registru agricol,respective Registrul Agricol în format 
electronic şi cel pe suport de hârtie. 

Sarcină permanentă Răspunde: D-l Mirescu Vasilie - secretarul comunei. 
 

5. Orice modificare în registrul agricol se va face numai cu avizul scris al secretarului 
comunei. 

Sarcină permanentă Răspunde:  Leucuta Safta Gheorghe Ioan –insp. De sp. cu atribuţii 
privind registrul agricol stabilite prin dispoziţia primarului. 
 

6. Deplasarea se va efectua intre orele 13,30 – 16.00, astfel încât să fie asigurată 
prezenta si la biroul agricol. 

 
7. Vor fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege în cazurile în care cu ocazia 

verificărilor în teren se constată declararea de date false sau neconforme cu realitatea. 
Sarcină permanentă Răspunde: D-l Mirescu Vasilie - secretarul comunei. 

 
        INTOCMIT,                                        AVIZAT LEGALITATEA SECRETAR, 

                   VICEPRIMAR -VASIESCU IONEL                      Jr.ROSIANU MIHAIELA IOANA 
 
 


