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Anexa nr. 2  la hotărârea nr. 162/2021 

Măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol 
al oraşului Haţeg, ţinut în format electronic şi pe suport de hârtie, inclusiv pentru 

soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia 
completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea măsurii Termen de 
indeplinire 

Normă juridică 
aplicabilă 

Persoane 
responsabile 

1. Numerotarea filelor, parafarea, sigilarea şi 
înregistrarea registrelor de hârtie precum şi 
întocmirea unui proces verbal la sfârşitul fiecărui 
registru, semnat de secretarul general al uat, referitor 
la cele menţionate mai sus, înainte de începerea 
fiecărui registru. 

permanent art. 6 alin. 2 din 
O.G nr.28/2008, 
Norme tehnice 
de completare 

Cândea Iness 
 

Hauptmann 
Simona 

 

2. Asigurarea respectării reglementărilor legale privind 
securitatea, integritatea şi funcţionalitatea sistemelor 
informatice, în cazul registrului agricol  în format 
electronic.  

permanent art. 6 alin. 2 din 
O.G nr.28/2008, 

 

Ferencz 
Andrei 

3. Întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol atât pe 
suport de hârtie, cât şi în format electronic, pe tipuri 
de volume, conform prevederilor legale. 

permanent art. 1-3, art. 5-6, 
art. 8-10 din O.G 

nr.28/2008, 
Norme tehnice 
de completare 

Cândea Iness 
 

Hauptmann 
Simona 

4. Întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol 
naţional, conform prevederilor legale. 

permanent art. 1 alin. 1¹ din 
O.G nr.28/2008, 
Norme tehnice 
de completare 

Cândea Iness 
 

Hauptmann 
Simona 

5. Întocmirea evidenţei centralizate la nivel de unitate 
administrativ-teritorială şi raportarea acesteia, 
conform prevederilor legale. 

permanent art. 4, art. 12, art. 
16-17 din O.G 

nr.28/2008, 
Norme tehnice 
de completare 

Cândea Iness 
 

Hauptmann 
Simona 

6. Se va efectua afisajul şi înştiinţarea populaţiei cu 
privire la procedura, termenele de înregistrare în 
registrele agricole şi obligaţiile persoanelor fizice şi 
juridice în materie, precum şi cu privire la verificarea 
în teren a corectitudinii înscrierii datelor, pe baza 
declaraţiei ce se va da în condiţiile legii. 

permanent art. 11, art. 14-15 
din O.G 

nr.28/2008, 
Norme tehnice 
de completare 

Cândea Iness 
 

Hauptmann 
Simona 

7. Colectarera de informaţii prin sondaj de la gospodării 
şi unităţi cu personalitate juridică cu privire la 
producţia vegetală, animală, precum şi cu privire la 
producţia apicolă, precum şi determinarea acestor 
producţii.  

permanent art. 13 din O.G 
nr.28/2008, 

Norme tehnice 
de completare 

Cândea Iness 
 

Hauptmann 
Simona 

 
Predoni Alin 

8. Registrul agricol, atât cel pe suport de hârtie, cât şi 
cel în format electronic, se deschide pe o perioadă de 
5 ani, realizându-se în mod obligatoriu 
corespondenţa atât cu poziţia din registrul agricol 
pentru perioada anterioară, cât şi cu numărul din 

permanent art. 6 alin. 4, art. 
18 din O.G 
nr.28/2008, 

Norme tehnice 
de completare 

Cândea Iness 
 

Hauptmann 
Simona 
Botea 



rolul nominal unic ce îl priveşte pe contribuabilul 
respectiv. 

Cristian 
Băiuţ 

9. Toate datele din registrul agricol, atât cel pe suport 
de hârtie, cât şi cel în format electronic, au caracter 
de interes public, de document oficial, constituind o 
bază de date şi totodată o sursă importantă de date şi 
informaţii ce trebuie să fie corecte din toate punctele 
de vedere, inclusiv al proprietăţii termenilor utilizaţi, 
sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic şi, dupa 
caz, sub aspectul punctuaţiei, conform normelor 
academice în vigoare, potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2004 privind folosirea limbii române în 
locuri, relaţii şi instituţii publice. 

permanent O.G nr.28/2008, 
Norme tehnice 
de completare 

Cândea Iness 
 

Hauptmann 
Simona 

10. Conţinutul electronic al registrelor agricole este 
preluat de către A.N.C.P.I. în sistemul RAN, în 
format electronic, în vederea asigurării 
interoperabilităţii cu sistemul de cadastru şi 
publicitate imobiliară, astfel că registrul agricol în 
format electronic furnizează date prin intermediul 
serviciilor web, în format Excel şi/sau în format text, 
potrivit legii şi la termenele stabilite sau la cerere, 
date ce pot caracteriza un rând de formular, un 
formular, o structură administrativ-teritorială, pentru 
unul sau mai mulţi ani, păstrând codurile de rând şi 
denumirile din cadrul formularelor registrului agricol 
pe suport hârtie, ce sunt întocmite potrivit hotărârii 
de guvern de aprobare a formularelor. 

permanent Norme tehnice 
de completare, 
H.G. nr. 985/ 

2019 

Cândea Iness 
 

Hauptmann 
Simona 

 
Ferencz 
Andrei 

11. Modul şi tehnica de completare a registrului agricol 
şi a tabelelor centralizatoare, precum şi calculul 
producţiei, se face conform Normelor tehnice de 
completare a registrului agricol pentru perioada 2020 
– 2024. 

permanent Norme tehnice 
de completare 

Cândea Iness 
 

Hauptmann 
Simona 

12. Se asigură colaborarea directă cu Agenţia Naţională 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau, după caz, 
cu oficiul teritorial, în condiţiile stabilite prin 
protocol de colaborare încheiat cu Agenţia Naţională 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  

permanent Norme tehnice 
de completare 

Cândea Iness 
 

Hauptmann 
Simona 

13. Orice modificare în registrul agricol se va face numai 
cu acordul scris al secretarului general al orasului 
Haţeg, materializat pe declaraţia dată, în condiţiile 
legii. 

permanent O.G nr.28/2008, 
Norme tehnice 
de completare 

Secretar 
Cândea Iness 
Hauptmann 

Simona 
14. Se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege în 

cazurile în care, în urma verificărilor efectuate în 
teren, se constată declararea de date neconforme cu 
realitatea, refuzul de declarare, nedeclararea în 
termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care 
fac obiectul registrului agricol, în condiţiile legii 

permanent art. 20 alin. 1 – 
art. 22 din O.G 

nr.28/2008, 
 

Primar, prin 
funcţionarii 

din 
structurile cu 
atribuţii, în 
condiţiile 

legii 
15 Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol 

referitoare la terenuri, la categoria de folosinţă a 
acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la 
orice alte bunuri deţinute în proprietate ori în 
folosinţă, după caz, de natură să conducă la 
modificarea oricăror impozite şi taxe locale 
prevăzute de titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, funcţionarii cu atribuţii privind 
completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din 

permanent Norme tehnice 
de completare 

Cândea Iness 
 

Hauptmann 
Simona 

 
Botea 

Cristian  
Băiuţ 



registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste 
modificări funcţionarilor din compartimentele de 
resort din aparatul de specialitate al primarului, în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.  

16. Datele instrumentate la nivelul oricăror 
compartimente de resort din aparatul de specialitate 
al primarului şi care fac obiectul înscrierii în registrul 
agricol se comunică compartimentului de resort cu 
atribuţii în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare 
de la data înregistrării lor, prin grija conducătorului 
compartimentului respectiv. Cu titlu de exemplu, fără 
a se limita la acestea, sunt compartimentele de resort 
din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii 
în domeniul: 
a) administrării impozitelor şi taxelor locale; 
b) amenajării teritoriului, urbanismului şi al 
autorizării executării lucrărilor de construcţii. 

permanent Norme tehnice 
de completare 

Toate 
structurile 

17. Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul 
persoanelor fizice care fac obiectul înregistrării în 
registrul agricol se asigură prin grija serviciilor 
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, 
în condiţiile legii, iar în scopul evitării /corectării 
unor potenţiale erori de natură umană în procesul de 
introducere a datelor, programul informatic pentru 
registrul agricol trebuie să asigure compatibilitatea 
cu cel utilizat de către serviciile publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor, astfel încât datele 
cu caracter personal: 
a) să poată fi introduse ca atare în registrul agricol; 
b) să poată fi confruntate cu datele declarate de 
persoanele fizice. 

permanent O.G nr.28/2008, 
Norme tehnice 
de completare 

Primar, 
Serviciul 

Public 
Comunitar 

pentru 
Evidenţa 

Persoanelor 
 

18. În cazul decesului unui membru al gospodăriei 
proprietar al unor bunuri care fac obiectul înscrierii 
în registrul agricol, în cel mult 30 de zile 
calendaristice de la data decesului, la poziţia 
corespunzătoare acestuia, prin grija funcţionarilor cu 
atribuţii, se înscriu numărul de înregistrare a sesizării 
pentru deschiderea procedurii succesorale în registrul 
de intrare-ieşire de la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale respective. Aceste date 
se complinesc cu cele prevăzute la art. 243 alin. 3)-
(7) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele ale art. 42 din prezentele 
norme tehnice.  

permanent Norme tehnice 
de completare, 
O.U.G. nr. 57 / 

2019 

Martinesc 
Andreea 
Monica 

 
Cândea Iness 

 
Hauptmann 

Simona 
 
 

19. Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cel al 
persoanelor juridice, pentru identificarea adresei 
domiciliului fiscal şi a imobilelor situate în 
intravilanul localităţilor rurale şi urbane se utilizează 
nomenclatura stradală aprobată şi actualizată 
conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 
777/2016 privind structura, organizarea şi 
funcţionarea Registrului electronic naţional al 
nomenclaturilor stradale. Nomenclatura stradală se 
publică pe pagina de internet a localităţii, cu caracter 
permanent, prin grija primarului, ce îndeplineşte 
atribuţia prin structurile desemnate. 

permanent Norme tehnice 
de completare, 

Legea nr. 7/1996 

Cândea Iness 
 

Hauptmann 
Simona 

 
Badea 

Cristian 
 

Malina 
Lenuţa 

20. Secretarul general al orasului si auditorul intern de doua ori Norme tehnice Secretar 



verifică concordanţa dintre cele doua forme de 
register si registrul de rol nominal unic, iar în funcţie 
de rezultatul controlului impun măsuri, care vor fi 
duse la îndeplinire, în condiţiile legii. 

pe an de completare general 
 

Auditor 
intern 

21. O zi pe saptamană, funcţionarii cu atribuţii în 
completarea registrului agricol vor efectua verificări 
în teren privind declaraţiile înregistrate 

permanent O.G nr.28/2008, 
Norme tehnice 
de completare 

Cândea Iness 
Hauptmann 

Simona 
 

 
Haţeg,   la  28 octombrie 2021  
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
         DEMIAN VIOREL 
 

 


