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JUDEŢUL  BRAŞOV 
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HOTĂRÂREA Nr. 56 din 05.04.2022 
 
 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2021 si ianuarie 

2022 şi stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activităţi 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 05.04.2022, 

 
Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 1561/11.02.2022 si Raportul de 

specialitate al secretarului general, nr. 1847/15.02.2022, prin care s-a propus analiza stadiului de 
înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2021 si ianuarie 2022 şi stabilirea masurilor pentru 
eficientizarea acestei activităţi 

 
Având in vedere: 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 

81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-   art.1 alin. (1)- alin. (7), art.6 din OG. nr.28/2008 privind registrul agricol,cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

-     H.G. nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;  
-     art. 7 alin.(4) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 

2020-2024, aprobate prin Ordinul comun al MADR/MLPDA/MAI/MFP/INS/ANCPI/ANSVSA 
nr.25/1382/37/1642/14297/746 din 2020;  

-     Legea nr. 98 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind 
registrul agricol 

-     Legea nr. 54 din 10 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
28/2008 privind registrul agricol 

-     HCL 22 din 29.04.2020 privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul 
       UAT Budila 

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 136 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 197 alin. (1), 
alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit.a), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 

                    În temeiul art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se stabilește data de 31 decembrie 2022, ca termen de comunicare către proprietarii imobilelor, 
a Cărților funciare rezultate din înregistrarea sistematică a imobilelor în comuna Budila. 
Art. 2. - Pentru întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol pe support de hartie, se stabilește ca normă 
de lucru un număr de 10 poziții de rol pe zi, pentru domnul Moise Dan Catalin, consilier asistent in 



cadrul Compartimentului Agricol, iar finalizarea inscrierii datelor in Registrele Agricole 2020-2024 in 
format fizic va fi pana in data de 1 septembrie 2022. 
Art. 3. Incepand cu data de 1 septembrie 2022, domnul Moise Dan Catalin va incepe corelarea datelor 
din registrele Agricole de pe suport de hartie cu cele in format electronic. 
Art. 4. - Cu ocazia întocmirii și ținerii la zi a registrului agricol electronic se va face și corelarea cu 
registrul de rol fiscal, astfel încât materia impozabilă din registrul agricol să fie preluată și în rolul fiscal. 
Art. 5. - Pentru îndeplinirea la termen a măsurilor stabilite, primarul comunei poate delega atribuții de 
completare a registrului agricol și altor funcționari publici. 
Art. 6. -Trimestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere 
a datelor în registrul agricol. 
Art. 7. - Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru anul 2021 si ianuarie 2022, 
respectiv 16 registre agricole 2020-2024 pe suport de hartie, tipul 1 si 3 pozitii in registrul agricol 2020-
2024 tipul 3.  
Art. 8.- Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise în Registrul agricol,conform 
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 9. - Până în acest moment s-a constat că nu sunt situații particulare identificate la nivelul comunei 
Budila pe linia completării registrelor agricole și care nu sunt reglementate de Normele tehnice. 
Art. 10. Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunoștința publică pe site-ul    www.budila.ro 
și va fi comunicată primarului comunei Budila, tuturor compartimentelor, Biroului financiar Contabil si 
Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul 
general al comunei Budila. 
 

Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 11 consilieri locali din numarul 
total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 11 voturi pentru. 

 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,    CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,  
  GANEA MARIAN                       SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUDILA 
                                                                                                             BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1 la HCL nr. 56 din 05.04.2022 
 
 

PROGRAM DE MASURI 
Pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul Agricol 

 
 
 

Nr. crt. Denumirea activitatii Termen de realizare Responsabil 
1.            Se va efectua afisajul si 

instiintarea populatiei cu privire la 
procedura si termenele de 
inregistrare in registrele agricole si 
in acelasi timp se va continua 
verificarea in teren a corectitudinii 
inscrierii datelor pe baza declaratiei 
data de capul gospodariilor si de 
catre reprezentatii legali ai unitatilor 
cu personalitate juridica.  
 

permanent Persoana cu atributii 
in cadrul 

Compartimentului 
Agricol 

2.            Ori de cate ori intervin 
modificari in registrul agricol 
referitoare la terenuri, la categoria 
de folosinta a acestora, la cladiri sau 
la orice alte bunuri immobile sau 
utilaje agricole detinute in 
proprietate ori in folosinta, dupa caz, 
de natura sa conduca la modificarea 
oricaror impozite si taxe locale 
prevazute de Codul Fiscal, 
functionarii publici cu atributii 
privind completarea si tinerea la zi a 
datelor din registrul agricol au 
obligatia de a comunica aceste 
modificari secretarului general in 
termen de trei zile lucratoare de la 
data modificarii.  
        Datele instrumentate la nivelul 
compartimentelor din cadrul 
Primariei Comunei Budila si care fac 
obiectul inscrierii in registrul agricol 
se comunica compartimentului 
agricol in termen de trei zile 
lucratoare de la data inregistrarii lor 
de catre persoana care are 
cunostinta de modificari. 
 

Ori de cate ori este 
cazul 

Persoana cu atributii 
in cadrul 

Compartimentului 
Agricol 

Peroanele care au 
cunostinta de 

modificari in cadrul 
componentei 
familiilor sau 

modificari asupra 
imobilelor (ex. Biroul 
Financiar Contabil, 

Stare Civila, 
Asistenta Sociala etc). 

3.             Orice modificare in registrul 
agricol se va face numai cu avizul 
scris al secretarului general al 
Comunei Budila 

Ori de cate ori este 
cazul 

Persoana cu atributii 
in cadrul 

Compartimentului 
Agricol 

4.              Vor fi aplicate sanctiuni 
prevazute de lege in cazurile in care 
cu ocazia verificarilor efectuate de 
catre persoana cu atributii in 

Ori de cate ori este 
cazul 

Primarul comunei 
Budila 



completarea registrului agricol se 
constata declararea de date 
neconforme cu realitatea, 
nedeclararea la termenele stabilite si 
in forma solicitata a datelor care fac 
obiectul registrului agricol.  
 

5. Verificarea datelor inscrise in 
Registrul Agricol cu situatia din 
teren. 
 

1 martie- 31 iulie Persoana cu atributii 
in cadrul 

Compartimentului 
Agricol 

6. Urmarirea cultivarii 
suprafetelor de catre proprietari 
 

1 aprilie- 13 mai Persoana cu atributii 
in cadrul 

Compartimentului 
Agricol 

7.            Urmarirea in teren a 
existentei buruienii ambrozia. 

 

1 aprilie-13 mai Persoana cu atributii 
in cadrul 

Compartimentului 
Agricol si persoana 

responsabila cu 
protectia mediului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


