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________________________________________________ 
 

   HOTĂRÂREA  Nr. 10  / 23.02.2016 
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 

2015 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.  

  
Consiliul local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

23.02.2016 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive, raportul de specialitate şi raportul comisiei de specialitate; 
- prevederile art.8, alin.4 din Ordinul  734/480/1003/3727/2015  privind aprobarea 

Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019.  
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. 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.1. Se însuşeşte  Raportul privind stadiul înscrierilor datelor în registrul agricol 
pentru semestrul II din anul 2015, conform Anexei  nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Stabileşte  măsuri pentru eficientizarea activităţii privind înscrierea datelor în 
registrul agricol, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. Primarul comunei Apa dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului, Instituţiei Prefectului-
Judeţul Satu Mare, primarului şi compartimentului agricol. 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 

republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 7 

voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva” .             

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ       
         Szabo Agneta                                                                             Secretar U.A.T.                   
                                                                                                         Moldovan  Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
COMPARTIMENT AGRICOL                                           Anexa nr.1 la HCL 10 /2016 
 Nr.187 din 18.02.2016 
 

R A P O R T 
privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol 

pe semestrul II - 2015 
 
 
 Având în vedere H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 
2019, reglementată prin Ordinul nr.734 din 4 septembrie 2015 pentru aprobarea Normelor 
tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019 care, la art.8, alin.(4), 
prevede ca „semestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza 
stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru 
eficientizarea acestei activităţi”, s-a întocmit prezentul RAPORT. 
 Conform ,,Normelor tehnice de completare a registrului agricol”, acesta se constituie ca 
document oficial de evidenţă primară în care se înscriu date privind:  componenţa 
gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică, terenurile aflate în proprietate 
identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/privată, modul de utilizare a suprafeţelor 
agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren 
necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în 
grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, 
alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele 
efectiv irigate în câmp, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate - 
situaţia la începutul semestrului, evoluţia efectivelor de animale în cursul anului aflate în 
proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în 
localitate, şi/sau în proprietatea unităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza 
localităţii, utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu 
tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului, aplicarea îngrăşămintelor, 
amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi, 
construcţiile existente la începutul anului. 
 Registrul agricol, (atât cel pe suport hârtie, cât şi cel în format electronic), se deschide 
pe o perioadă de 5 ani. 
  În comuna Apa, la data de 31 decembrie 2015, stadiul înscrierii datelor în 
registrul agricol este următorul: 
 1. - Persoane fizice cu domiciliul în comună – 2.642 
  - Teren agricol     - 3778 ha, din care: 
   - arabil  - 2887 ha; 
   - păşune  -   400 ha; 
   - fâneţe naturale -   460 ha; 
   - vii   -       8 ha; 
   - livezi  -      23 ha. 
  - Curţi – construcţii     - 370 ha; 
  - Terenuri degradate şi neproductive    -   109 ha. 
      - Animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate în condiţiile 
legii: 
  - Bovine  -  400 capete; 



  - Ovine  -  1500 capete; 
  - Caprine  -  180 capete; 
  - Porcine  -   798  capete; 
  - Cabaline  -    66 capete; 
  - Păsări (galinacee)- 6700 capete; 
  - Albine  -     200 familii.  
 2. - Persoane fizice cu domiciliul în alte localităţi - 600 
  - Teren agricol     - 620 ha, din care: 
   - arabil  -   620 ha; 
 3. – Persoane juridice cu domiciliul în localitate – 33 
  - Teren agricol     - 1445 ha, din care: 
   - arabil  -       550 ha; 
   - păşune  -       400 ha; 
   - fâneţe naturale -       460 ha; 
   - Curţi – construcţii     - 35 ha; 
  
 În concluzie, faţă de semestrul I din anul 2015, rezultă că în semestrul II - 2015,  
numărul persoanelor fizice cu domiciliul în comună este sensibil egal, atât  şi al persoanelor 
juridice cu domiciliul în comună. 
 Variaţia suprafeţelor terenurilor agricole constituie efectul atât al tranzacţiilor efectuate 
cât şi a scoaterii unor suprafeţe de teren din circuitul agricol în această perioadă şi trecerea 
acestora la curţi – construcţii. 

 
 

 
 

Întocmit: 
Agent agricol 

Vlad Ivan 
 

 
 
 
 
 
 
Preşedinte  de şedinţă 
     Szabo  Agneta                                                                           Secretar 
 

                                                                       Moldovan  Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


