
ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MET]IADICA

nAnEe
nr.44 Din 21.09.2020

privind inscrierea datelor in Registrul Agricol al a comunei Mehadica.
judeful Carag-Severin

Consiliul local al comunei Mehadica. intrunit in qedinfa ordinard clin data d.e 21.09.2020;
Ludnd in considerare:
- referatul de aprobare gi proiectul de hotdrdre iniliat de primarul comunei Mehadica;- Raportul compartimentului de resoft din cadrul Primariei comunei Mehadica;- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local aLl comunei Melradica;i^ln conlbrmitate cu :

- prevederile O.G. nr.2812008 privind Registrul Agricol, cu modificdrile gi completdriie
ulterioare:

- dispoziliile 2 alin. 2) qi ale arl-. 7 alin. 4) din Ordinul nr.
2511'38213711'642114.297174612012020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;

in temeiul prevedirilor at. l*29 alin. (lj qi alin. (2) lit. b), coroborate cu cele ale alin. (4) lit.e) qi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din ouc 57/201g privind codul Administrativ. cumodificdrile gi completf,rile ulterioare.

Art' 1' Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrului Agricol pe suporl de hArtie qiirr fo at electronic pentru semestrul I al anului 2020. in conformitate cu datele din raportul de
specialitate intocmit de Compartimentul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Mehadica, confotm anexei nr.l, care face parte integrantd din prezenta hot6rdre.

- 
Art' 2' Se aprobd Programul de mdsuri pentruifrcientizareaactiviidtii de inscriere a datelor in

Registrul Agricol, conform anexei nr.2, care face pafte integrantd din prezenta hotdrdre;
Art' 3' Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotardri se incredinfeazd secretarul general alcomunei Mehadica qi comparlimentul de resort din cadrul Primariei comu'ei Mehadica.
Art' 4' Prezenta hotarAre se comunicd primarului comunei Mehadica qi Instituliei prefectuluijudefului Carag-Severin, persoanelor interesate in realizarea lucrdrii, potrivit prevederilor art. 197alin' (l), alin' (2) 9i alin. (a) din orJG 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare.
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Anexa nr. I la HCL nr.44121 .09.2020

PORT
privind analizl stadiului de inscriere a datelor in

Registrul agricol al comunei Mehadica pentru semestrul I al anului 2020

Com ponen{a compartimentu lui
Activitatea compartimenturui este asiguratd de de r funcfionar pubric,- inspector principal _lng.Baderca Antonela

Avand il _ vedere prevederile cuprinse in ordinur comun nr.2511'38213711'642114'2971746/2012a20 privind No ele tehnice privind modut de completarc aregistruf ui agricol pentru perioada 2020-2024 care prevede "semestrial, in gedinla consiliului local, pringrija primarului, se face analiza stadiului de inscriLre a datelor in registrul agricol si, prin hot6rare, se

perioada de 5 ani' conform art. 6 din ordinul comun mai sus amintit "lnscrierea datelor in registrulagricol se face pe baza declaraliei date pe propria rdspundere de capul g;ospod[riei sau, in lipsaacestuia, de un alt membru ma.ior al gospod'ariei, care dispune de capacitate dlplina de exerciliu, dupdcum urmeazi:
a) prin vizitarca persoanelor fizice de cdtre persoanele imputernicite cu completarea registrului agricol;b) la primirie, in cazul in care un reprezentant rnajor al persoane i fizicese prezintd din propriainifiativ[ sau pentru rezolvarea altoi probleme;

e) prin invitarea la prim[rie a persoanelor fizice care au obliga[ia sd efectueze declaraJiile pentru
inscrierea datelor in registrul agricol.

datele djn anul precedent, cu mentiunea corespun zdtoare la rubrica ,,semndtura declarantului',.
In comuna Mehadica, stadiul inscrierii datelor in registrul agricol este urmdtorul:A) REGISTRUL AGRICOL TIPUL I - I OVOLU TUP.- +41 POZITI Ib) REGISTRUL AGRICOL TIPUL 2-5VOLUME -226POZITII

c) REGISTRULAGRICOL TrpUL 3_t VOLUM _5 pOZrTrr
d) REGISTRUL AGRICOLTIPUL 4-lVOLUM -2POZITII

Au fost inscrise contractele de arendd incheiate la nivelul UAT Comuna Mehadica ?n anul 2020,
aceasta operaliune efectudndu-se in mod permanent.

In confbrmitate cu prevederile legale s-au completat gi eliberat un numdr de 2 atestate deproducdtor gi 2 carnete de comercializare a produselor'agricoie pentru producdtorii agricoli care auindeplinit condiliile legale.
In semestrul I al anului 2020 au fost prelucrate de cdtre funcfionarul cu atributii in completareagi finerea lazi a registrului agricol, urmitoarele documente:

animale prin declaratii anuale:

conform datelor declarate in Registrul Agricol
propriatate a unor suprafete de teren
pentru persoanele fizice si iuridice

necesare pentru AplA;
necesare pentru ajutor social, alocalii de sprijin lamilial, etc;



carte funciari a lucrdrilor de inregistrar

Arabil-863ha
Paguni- I 295ha
Fdnele- I 075ha
Livezi- 87ha

D S upriafald neagricold totali_g4g2ha

) Drumuri gi cdi ferate-g3 ha
D Terenuri cu ape-65 ha
D Neproductive -35ha

) Animale
o bovine-128
o vaci-105
r juninci-7
o vitei 9

o ovine-l 193
o cabaline-33
o suinel42
o pdsdri 2173
o capre-l2
o albine-126

Intoc
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Anexa nr. 2 la HCL nr. 44121.09.2020

PROG M DE MASURI
pentru eficientizarea activitifii de inscriere a datelor in Registrul agricoll al comunei Mehadica

erneald,/pasta rogie gi prin iinscrierea datelor corecte

4' Circularea rapidd gi de indata a oricdror date referitoare la imobilele, clddirile sau terenurilepersonelor fizice sau juridice;

aparatul de specialitate al primarului.

ln lcesf sgns gi proteclia acestora la intemperii atunci cdnd se face deplasarea acestora prin vizitele
la domiciliul odariilor.

lnto
BADERCA TONELA

PRE$EDINTE DE $EDINTA
VADRARIU COSTA

CONTRASEMNEAZA
NIA

(&
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI



ROMANIA
JUDETUL CA S-SEVERIN
CO
NR

PROIE T DE HOTARARE
privind inscrierea datelor in Registrul Agricol al a comunei Mehadica.

judeful Caraq-Severin

Primarul comunei Mehadica - Urechiatu Ion, ales la data de 5 iunie 2016;
Ludnd in considerare:
- referatul de aprobare gi proiectul de hotdrAre iniliat de primarul comunei Mehadica;- Raportul co imentului de resort din cadrul Primdriei comunei Mehadica;- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Mehadica;+-ln contbrmitate cu :

- prevederile o'G. nr.2812008 privind Registrul Agricol, cu modihcarile gi completdrile
uttenoare;

2511'38213711'642114.297174612012020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
modul de completare a registrului agricofpentru perioada 2020-202a,

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) qi alin. (2)lit.b), coroborate cu cele ale alin. (4) lit.e) 9i ale . 196 alin. (1) lit. a) din ouG 57l20lg privind codul Administra,riv, cumodificarile gi completdrile ulterioare,

PROPUN:
Art' 1' Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in Registrului Agricol pe suport de h6r1ie gi

specialitate intocmit de comp imentul Agricol din cadrul aparatului de speciali tate alprimarului
Comunei Mehadica, conform anexei nr.l, care face parte integrantd din prezenta hotdr6re.

Art' 2' Se aprobd Progr ul de mdsuri pentruifi cientiiareaactivitafli de inscriere a datelor inRegistrul Agricol, conform anexei nr.2, care-face parte integrantd din prezenta hotdrdre;Art' 3' Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinfeazd, secretarul general alcomunei Mehadica qi comp imentul de resort din cadrul Primdriei comunei Mehadica.Art' 4' Ptezenta hotdrdre se comunicd primarului comunei Mehadica gi lnstitu{iei prefectuluijudelului Carag-Severin, persoanelor interesate in realizarca lucrdrii, potrivlt prevederilo r ant. 197alin' (l), alin' (2) 9i alin. (a) din oUG 5712019 privind Codul Adminisrrativ, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare.

Inifiatorul proiectului de hotirffrre.



ROMANIA
JUDETUL CA S-SEVERIN
COMUNA MEHADICA

.20 ?o

privind inscrierea datelor in Registrul Agricol al a comunei Mehadica.
judeful Caraq-Severin

Avand in vedere
- prevederile c rinse in ordinul colnun nr.

25ll'38213711 .642114.297 174612012020 privind Normele tehnice privind
modul de completare a registrului agricoi pentru per:ioada 2020-20;4 

"ur"
a datelor in registrul agricol gi, prin

hotdrdre, se stabilesc mdsuri de eficien tizare a acesteiactivitdf"- prevederile O.G ' nr. 2812008 privind Registrul Agricol, cu modificatrile gi
completdrile ulteri oare ;

propun spre dezbatere qi adoptare Proiectul de Hotdrdre in forma prezentatd,.

Primarul comunei Meha ica,
URECHIATU I



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL MEHADICA
COMISIA NR. 2

Nr.51 J 2020

Denumirea proiectului de hotirire :

" Proiect de hotirdre privind inscrierea datelor in Registrul Agricol al a
comunei Mehadica, judeful Carag-Severin"

lnifiator :

Primarul comunei Mehadica - Urechiatu Ion

in urma analizdrri referatului de robare, a proiectului de hotdr6re qi a
legislaliei in vigoare, Comisia nr.2 pentru agriculturd, gospodiirire comunald, situafii
de urgenf6, proteclia mediului, s[n[tate, familie, tineret, sport, activit[1i social-
culturale, sportive si de agrement,

In baza prevederilor art. 125 din OUG 5712019 privind Codul administrativ,
acordd

VORABIL

pentru aprobarea proiectului de hotdrdre mai susmenJio t qi
pe ordinea de zi a gedinlei consiliului local al cornunei
21.09.2020"

propune cuprinderea lui
Mehadica din data de

I. CURESCU PAVEL
2. O A NICOLAE
3. GHTMBOA$A rOSrF

- pregedinte
- secretar
- mernbru



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL MEHADICA
COMISIA NR. 3Nr. /8"o3,zozo

VI

Denumirea proiectului de hotirdre :(' Proiect de hotirdre privind inscrierea datelor in Registrul Agricol al a
comunei Mehadica, judeful Caraq-Severin"

Ini(iator :

Primarul comunei Mehadica - Urechiatu Ion

itt urrna alizdrti referatului de aprobare, a proiectului de hotdrAre gi a
legislaliei in vigoare, Comisia nr. 3 pentru urbanism qi amenajarea teritoriului,
probleme juridice, drarea ordinii gi linigtii publice, a drepturilor qi libertdlilor

inbaza prevederilor art. 125 din OUG 5712019 privinrl Codul administrativ,
acordi

VORABIL

pentru aprobarea proiectului de hotardre mai susmenlionat gi propune cuprinderea lui
pe ordinea de zi a gedinlei ordinare a Consiliului local al comunei Mehadica din data
de 21.09.2020.

1. GHTMBOA$ rON
2.VAD RIU COSTA
3. VADRARIU IOAN

- pregedinte
- secretar
- membru


