
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

PROTECT DE rrorAnAnrc,
privind aprobarea modului de intocmire ;i {inere la zi a Registrului Agricol al UAT -

Municipiul Motru, incepf,nd cu anul2025

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN:

Avdnd in vedere:

privind Codul administrativ, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare;

completdrile ulterioare;

completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, publicat in Monitorul Oficial
nr. 307 bis din 13.04.2020;

actelor normative, republicatd cu modificdrile si completirile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 136, alin.l. din O.U.G.nr.57t20l9 privind Codul administrativ,
cu modificlrile qi completlrile ulterioare,

PROPUNE:

Art.l. Se aprobl inscrierea, completarea ;i linerea la zi a Registrului Agricol al UAT
Municipiul Motru , in format electronic, incep6nd cu anul 2025.

Art.Z. Registrul agricol in format electronic va fi interconectat cu registrul Agricol
Na{ional (RAN) fiind implementat, dezvoltat Ei administrat de cltre Agen(ia Nafionall de
Cadastru Ei Publicitate Imobiliari in vederea raportlrii unitare cltre institutiile interesate
a datelor gestionate de cltre acestea.

Art.3. Prevederile hotiririi vor fi duse la indeplinire Serviciul Fond Funciar, Registru
Agricol, Cadastru Agricol.

Art.4. Hotirflrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu(iei Prefectului,
Serviciului Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru Agricol din cadrul Primlriei
Municipiului Motru.
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Referat de aprobare
pentru proiectul de hotirfire privind aprobarea modului de intocmire qi {inere
la zi a Registrului Agricol al UAT -Municipiul Motru, incepf,nd cu anul 2025

Registrul agricol constituie documentul oficial de eviden!6 primard
unitarS, in care se inscriu date cu privire la gospoddriile populaliei qi la societ6li1e

/asociafiile agricole, precum qi la orice alte persoane frzice;i/sau juridice care au

teren in proprietate/folosin!5 qi/sau animale.
In conformitate cu prevederile Ordonanlei nr. 2812008, cu

modificdrile Ei completdrile ulterioare, propun Consiliului Local Motru adoptarea
unei hotdr6ri prin care sd aprobe ca ?ncep6nd cu anul2025, la Nivelul Municipiului
Motru, Registrul Agricol se va intocmi qi se va fine la zi in format electronic din
urmdtoarele motive:

- UAT Municipiul Motru are capacitatea administrativ[ qi dispune de

mijloacele electronice necesare pentru linerea Registrului Agricol in
format electronic;

- Verifi carea qi furnizarea datelor se va face mult mai rapid;
- Asigurarea unei evidenle unitare cu privire la categoriile de folosinli a

terenurilor , a mijloacelor de produclie agricolS Ei a efectivelor de animale

care contribuie la dezvoltarea agriculturii qi pentru buna utilizare a

resurselor locale.
Conform art. 2 alin.(3) din Normele tehnice din 23.01.2020 Registrul

agricol se intocmegte in format electronic, pe unitSli administrativ -teritoriale , cu

obligalia de a se interconecta cu registrul agricol nalional (RAN), in vederea

raportdrii unitare cdtre instituliile interesate a datelor gestionate de cdtre acesta.

Cu respectarea legislafiei in vigoare am iniliat proiectul de hotdrdre privind
modul de intocmire Ei linere la zi a Registrului Agricol la nivelul municipiului
Motru, proiect ce il supun spre aprobare in forma prezentatl.

Raportul de specialitate va fi intocmit de dl. Bosoancd Adrian-Constantin ,

qef serviciu Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru Agricol.
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ROMANIA
JUDETUL GORJ
UAT-MUNICIPIUL MOTRU
A.P.S.P.M. MOTRU
SERVICIUL FOND FUNCIAR, REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU AGRICOL
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RAPORT DE SPECIALTTATE
La proiectul de hoEirire privind aprobarea modului de intocmire gi finere la zi, a

Registrului Agricol al UAT-Municipiul Motru, incepAnd cu anul 2025

Subsemnatul, Adrian-Constantin BOSOANCA, avAnd funclia publicd de sef
S.F.F.R.A.C.A gi Florescu Daniel, consilier juridic, avAnd in vedere:

. Proiectul de hotirdre privind privind aprobarea modului de intocmire gi linere la

zi a Registrului Agricol al UAT-Municipiul Motru, incepAnd cu anul 2025;
. faptul cd UAT-Municipiul Motru, are capacitate administrativi si dispune de

mijloacele electronice necesare pentru linerea R.A. in format electronic;
. eficientizarea activitilii, odati cu linerea la zi, in format electronic a R.A, (

actualmente R.A. se tine pe hArtie gi in format electronic, ingreunAnd activitatea
func{ionarilor, care inregistreazi datele atAt electronic cAt gi pe hArtie);

. economiile substanliale care se vor face la bugetul municipiului, deoarece nu se
vor mai comanda registre de h6rtie;

. rapiditatea verificerii qi furnizarii datelor inscrise in R.A., in format electronic;

. asigurarea unei evidenle unitare cu privire la categoriile de folosinti a
terenurilor, a m|loacelor de produclie agricolS gi a efectivelor de animale care
contribuie la dezvoltarea agriculturii 9i pentru buna utilizare a resurselor locale.

. Prevederile art. 1 alin. (6) din O.G. nr. 28 din 27 august 2008 (.actualizat5-)-
privind registrul agricol, "(6) Consiliul local, la propunerea primarului, aprobd prin

hotirAre modul de intocmire a registrului agricol, pe suport hArtie sau in format
electronic, potrivit capacitS!ii administrative de care dispune"

. Prevederile art. 2 alin. (3) din NORMELE TEHNICE din 23 ianuarie 2020
privind modul de completare a resistrului aqricol pentru perioada 2020-2024,
publicate in Monitorul Oficial nr. 307 bis din 13 aprilie 2020, "(3) Registrul agricol
se intocmegte in format electronic, pe unititi administrativ-teritoriale, cu obligalia
de a se interconecta cu Registrul agricol nalional (RAN), in vederea raporterii
unitare catre institutiile interesate a datelor gestionate de cdtre acesta.",
considerdm ci proiectul de hotir6re privind aprobarea modului de intocmire si

!inere la zi a Registrului Agricol al UAT-Municipiul Motru, indeplineste condiliile
legale pentru a putea fi aprobat.

$ef S.F.F.R.A.C.A Consilier juridic
Daniel FLORESCUAd rian-Cons n BOSOANCA


