
 

 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA RĂCĂCIUNI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H  O  T  Ă  R  Â R  E 

  privind  analiza stadiului de înscriere a datelor in registrul agricol  pe 

trimestrul II al anului 2021  și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 

activități la comuna Răcăciuni, județul Bacău 

 

          Consiliul Local al Comunei Răcăciuni, judetul Bacău, întrunit în ședință 

ordinară în data de  31 august 2021. 

           Studiind proiectul de hotărâre nr. 42/22.07.2021 inițiat de primarul comunei 

Răcăciuni și referatul de aprobare  nr. 7327/22.07.2021.   

           Studiind raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei înregistrat la nr. 7354/22.07.2021 și avizul 

favorabil ale Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Răcăciuni 

înregistrat la nr.50/31.08.2021. 

            Având în vedere prevederile  art. 7 alin. 4) din Ordinul comun nr.  25, 1382, 

37, 1642, 14297, 746, 20 din anul 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice de 

completare a  registrului agricol pe perioada 2020-2024; 

            Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2)  lit. “d” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare. 

             Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind Normele de 

tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și prevederile  art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică , 

             In temeiul dispozițiilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin.1), art. 196 alin.1) lit.a), 

art. 197 alin.1) si art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H   O   T  Ă    R    Ă  Ș   T   E   : 

 

           Art.1. – Consiliul local al comunei Răcăciuni ia act de stadiul de înscriere a 

datelor in Registrul agricol  al comunei pe trimestrul II al anului 2021, în 

conformitate cu datele din Raportul nr. 7354/22.07.2021, al compartimentului de 

specialitate “Registrul agricol” din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Răcăciuni, județul Bacău. 

 

 

 



           Art.2. – Se aproba Programul de măsuri privind  eficientizarea  activității 

de înscriere a datelor din registrul agricol al comunei Răcăciuni, județul Bacău, 

conform anexei, care face parte integrantă a prezentei hotărâri. 

           Art.3. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de catre compartimentul 

“Registrul agricol “  din cadrul Primariei comunei Răcăciuni, județul Bacău. 

           Art.4. – Prezenta va fi comunicată primarului comunei, compartimentului 

registru agricol, compartimentului impozite și taxe locale, Institutitei Prefectului 

Bacău și va fi facută publică conform legii. 

            Art.5. – Prezenta poate fi contestata în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ,  modificată și completată. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         

           IȘTOC VALENTIN-MIHAI 

 

    

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

      SECRETAR  GENERAL COMUNĂ,       

 CĂTĂLINA PALADE                                                       

    

 

Nr.51 

Din 31 august 2021   

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL RĂCĂCIUNI NR.51/31.08.2021 

Nr. 

crt. 

Operațiuni efectuate Data  ZZ/LL/AN Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu 

majoritate simplă/absolută/calificată 

  

2 Comunicarea către primar   

3 Comunicarea către prefectul județului    

4 Aducerea la cunoștință publică   

5 Comunicarea numai în cazul celei cu 

caracter individual 

  

6 Hotărârea devine obligatorie sau 

produce efecte juridice, după caz 

  

                                                

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL RACACIUNI      ANEXA LA H.C.L. NR.51/31.08.2021 

 

 

PROGRAM DE MĂSURI 

pentru eficientizarea activității  de înscriere a datelor in Registrul agricol al 

comunei Răcăciuni  pentru trimestrul II al anului 2021 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea actvității Termen de 

îndeplinire 

Persoane 

responsabile 

1. Inscrierea datelor in registrul agricol se face pe baza 

declaratiei date  pe propria raspundere de capul 

gospodariei,sau in lipsa acestuia, de un alt membru 

major al gospodariei,care dispunde de capacitate 

deplina de exercitiu dupa cum urmeaza : 

a) prin vizitarea persoanelor fizice de catre 

persoanele imputernicite  cu completarea registrului 

agricol; 

b) la primarie, in cazul in care un reprezentant major 

al persoanei fizice se prezinta din proprie initiative 

sau pentru rezolvarea altor probleme; 

c) pe baza declaratiei trimise prin posta,cu 

confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care 

are  obligatia de a fi inregistrata in registrul agricol; 

d) pe baza unei procure notariale date de capul 

gospodariei; 

e) prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care 

au obligatia sa efectueze declaratiile  pentru 

inscrierea datelor in registrul agricol. 

Permanent  CORBU 

MIOARA-

agent agricol 

2. Ori de cate ori intervin  modificari  in registrul 

agricol referitoare la terenuri, la categoria de 

folosinta a acestora, la cladiri, la mijloacele de 

transport sau la orice alte bunuri detinute in 

proprietate ori in folosinta, dupa caz, de natura sa 

conduca  la modificarea  oricaror impozite  si taxe 

locale prevazute de titlul IX din Legea nr.  227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare, functionarii   cu atributii  privind  

completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor  

din registrele  agricole au obligatia  de a comunica 

aceste modificari functionarilor din  

compartimentele de resort  din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Racaciuni, in 

Permanent  Zaharia 

Violanda- 

consilier R.A 

si  

 

Corbu Miora 

–agent agricol 



termen  de 3 zile lucratoare de la data modificarii. 

Datele instrumentate  la nivelul oricaror 

compartimente de resort  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului si care fac obiectul 

inscrierii in registrul agricol se comunica 

compartimentului de resort. 

3. Secretarul  general al UAT Racaciuni,  va verifica  

concordanta  dintre cele doua forme de registru 

agricol : in format electronic  si pe suport de hartie. 

Iulie si 

decembrie 

Secretarul 

general al 

UAT 

Racaciuni  

Palade 

Catalina 

4.   O zi pe saptamana,  se va efectua de catre 

functionarul  cu atributii in completarea registrului 

agricol  verificari in teren privind declaratiile 

inregistrate. 

Permanent  

Corbu 

Mioara-agent 

agricol  

5. Orice modificare in registrul agricol se va face doar 

cu avizul secretarului general al UAT Racaciuni. 

Permanent Corbu 

Mioara-agent 

agricol si 

secretarul 

general al 

UAT, Palade 

Catalina 

6. Vor fi aplicate sanctiunile prevazute de lege in cazul 

in care cu ocazia verificarilor efectuate de catre 

functionarii  cu atributii  in completarea registrului 

agricol  se constata  declararea de date neconforme 

cu realitatea, refuzul de declarare, nedeclararea la 

termenele stabilite  si in forma solicitata a datelor 

care fac  obiectul registrului agricol. 

Permanent Primarul 

comunei 

Racaciuni 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         

           IȘTOC  VALENTIN-MIHAI 

                           

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ, 

      SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                                                                   CĂTĂLINA PALADE 
 

 

 



 

 


