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HOTĂRÂRE
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul III al anului 2020
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 21 Septembrie 2020,
Având în vedere:
-Prevederile art. 6, art. 8 şi art. 9, art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 98/2009;
-Prevederile Hotărârii Guvernului nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;
-Prevederile art.7 alin.(4) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul lucrărilor publice,
dezvoltării și administrației, ministrului afacerilor externe, al ministrului finanțelor publice, al președintelui Institutului
Naţional de Statistică, al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și al președintelui
Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
-Prevederile H.C.L.Roseți nr. 40 din 29.07.2020 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe
trimestrul II al anului 2020 precum și stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul
agricol pentru anul 2020,
-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu completările ulterioare,
Analizând:
-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr.6036/2.09.2020,
-Nota de constatare întocmită de secretarul general al comunei și înregistrată cu nr.6131/3.09.2020,
-Referatul de aprobare nr.6035/02.09.2020 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat,
-Avizul comisiei de specialitate înregistrat cu nr.6583/17.09.2020,
-Avizul favorabil al comisiei de agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrat cu
nr. 6582/17.09.2020
-Prevederile H.C.L.nr.37/29.06.2020 privind alegerea președintelui de ședință,
-Prevederile art. 129 alin.(2) lit.a) şi b), art. 136 alin.(1),(8), art. 139 alin.(1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1.-Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol de la nivelul comunei Roseți, județul Călărași, pentru
trimestrul III al anului 2020, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărari se însărcinează funcționarii din cadrul compartimentului
Registru Agricol-Cadastru și Agricultură, compartimentul resurse umane, buget local –impozite și taxe locale, compartimentul
urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți.
Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul Călărași şi se aduce la cunoştinţă publică prin
publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local și prin afișaj la sediul
Primăriei comunei Roseți.
Preşedinte de şedinţă,
Daniel BARBU

Co ntrasemnează,
Secretar general al comunei Roseți
Lavinia TĂNASE
Nr. consilieri :15
Prezenți :15
Adoptată cu 15 voturi « pentru »
Voturi « contra »______
Abțineri :______

Nr. 50
Adoptată la Roseţi
Astăzi, 21 Septembrie 2020
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STADIUL ÎNSCRIERII DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL LA TRIMESTRUL III AL ANULUI 2020

La nivelul Primăriei comunei Roseți la data de 30.09.2020, stadiul înscrierii datelor în Registrul
agricol pe suport de hârtie și electronic este următorul:
-Persoane fizice cu domiciliul în localitate Tip I –38 de registrecu datele necesare.
-Persoane fizice cu domiciliul în alte localități, Tip II -9 registre agricole atât în format scris cât și
electronic cu datele aferente fiecărei poziții din registru.
-Persoane juridice cu domiciliul în localitate Tip III-1 registru agricol agricol atât în format scris cât și
electronic cu datele aferente fiecărei poziții din registru.
-Persoane juridice cu domiciliul în altă localitate Tip IV—1 registru agricol atât în format scris cât și
electronic cu datele aferente fiecărei poziții din registru.
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și
completările ulterioare compartimentul Registrul Agricol funcționează în subordinea directă a
Secretarului general și a Primarului Comunei Roseți.
In ce priveste stadiul de completare a registrelor agricole aferente perioadei 2020-2024, agentii
agricoli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseti au îndatorirea de a ține la zi
toate pozitiile din registrele agricole, operatiune ce presupune înscrierea, completarea și centralizarea
datelor, dar și efectuarea operatiunilor de modificare a datelor și informatiilor cu acordul scris al
secretarului. În acest sens urmare a verificărilor efectuate reiese faptul că, la această dată înscrierea
datelor în registrele agricole aferente perioadei 2020-2024 pe suport de hârtie și electronic este realizată
in proporție de 90% .
Cu privire la raportările statistice privind producția vegetală și cea animală, solicitate de către
Direcția Agricolă Călărași și Direcția de Statistică, aceste raportari sunt întocmite la termenele stabilite și
în formatul solicitat.
În ce privește corelarea datelor înscrise în registrele agricole cu poziția de rol nominal unic din
cadrul compartimentului Impozite și taxe, nu exista corelare a datelor pentru toate pozițiile înscrise în
registrele agricole, urmând ca imediat această situație să fie remediată.
La această dată nu s-a efectuat conectarea cu aplicația informatică Registrul Agricol Național a
datelor din registrul agricol al instituției deși la nivel de instituție sunt încărcate toate datele din formatul
scris al registrului agricol în aplicația informatică registrul agricol, însă nu se pot prelua în mod automat și
nici în mod semiautomat în aplicația națională RAN datorită anumitor disfuncționalități urmând în caz
contrar a se încarca datele aferente localității noastre în mod manual cu atât mai mult deoarece se
derulează deja etapele RGA runda I unde sunt necesare toate aceste date a fi operate, încărcate, urmând a
se realiza activitatea de sectorizare în cadrul Recensământului General Agricol- runda I.
Totodată la data de 15.09.2020 sunt încărcate/definite în aplicația RENNS străzile din localitate în
procent de 98% însă acestea sunt dublate prin urmare este necesar ca de urgență să se remedieze această
situație de către funcționarii din cadrul compartimentul registrul agricol.

