ATRIBUTII AGRICOL – FOND FUNCIAR:

In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, a
mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea
agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, Primaria organizeaza intocmirea si tinerea la zi
a registrului agricol, pe suport de hartie si in format electronic, conform formularelor registrului
agricol aprobate prin hotarare a Guvernului.
a) atributii referitoare la registrul agricol-fond funciar:
-completarea,aducerea la zi si inscrierea corecta a datelor in Registrul Agricol , atat pe suport
de hartie , cat si in format electronic .
- organizarea si depunerea declaratiilor anuale, la termenele stabilite prin Ordonanta
Guvernului nr 28/ 2008 privind Registrul Agricol
-asigura evidenta si folosirea rationala si completa a terenurilor agricole apartinând
producãtorilor privati si a terenurilor din administrarea Consiliului local.
-furnizeaza date din evidentele agricole numai persoanelor indreptatite (titular, mostenitori
legali, testamentari, abilitati prin hotarare judecatoreasca, producatori sau institutiile publice).
-aduce la cunostinta cetatenilor obligatiile cu privire la registrul agricol;
-culege prin sondaj de la gospodarii informatii cu privire la productia vegetala si animala;
-verifica prin sondaj corectitudinea datelor declarate pentru inscrierea in registrul agricol;
-controleaza si determina aplicarea legislatiei cu privire la cresterea, exploatarea si ameliorarea
animalelor, folosirea rationala si eficienta a culturilor furajere si suprafetelor de pajisti
naturale;
-sprijina personalul sanitar-veterinar abilitat pentru respectarea legislatiei cu privire la
prevenirea, depistarea si combaterea bolilor la animale, precum si asigurarea unei stari
corespunzatoare de salubritate a produselor agricole, animale si vegetale;
- administrarea si gospodarirea in bune conditii a pajistilor naturale proprietatea Primariei,
stabilirea cuantumului taxei de pasunat aprobata de Consiliul Local .
- inregistreaza cererile producatorilor agricoli si intocmeste tabelele, conform prevederilor
legale, in scopul obtinerii cupoanelor agricole si a bonurilor valorice pentru achizitionarea de
motorina necesara efectuarii lucrarilor agricole
- urmareste cultivarea suprafetelor de teren de catre proprietari, aplicand prevederile legale
- informeaza populatia in cazul in care se executa lucrari de profilaxie si de combatere a bolilor
si daunatorilor
- aduna si centralizeaza informatiile privind activitatile persoanelor si institutiilor de profil
agricol.
- intocmeste si elibereaza adeverinte privind situatia agricola, necesare pentru obtinerea
ajutorului de somaj sau pentru alte drepturi (alocatie de sprijin, ajutor acordat persoanelor
handicapate, bursa, etc)
- intocmeste si elibereaza adeverinte dupa Registrul Agricol
- intocmeste si elibereaza certificate de producator agricol, necesare vanzarii produselor
agricole in piete
- intocmeste si elibereaza bilete de adeverire a proprietatii animalelor, necesare vanzarii
acestora in targurile de animale sau catre abatoare
- completeaza, aduce la zi si inscrie in Registrul Agricol datele privind gospodariile populatiei si
anume: capul gospodariei si membrii acesteia, terenurile pe care le detin, indiferent de titlu, pe
categorii de folosinta, suprafetele cultivate cu principalele culturi si numarul de pomi pe specii,
efectivele de animale, pe specii si categorii, existente la inceputul anului si evolutia anuala a
efectivelor de bovine, porcine, ovine si caprine; cladirile de locuit si celelalte constructii
gospodaresti; mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica; tractoarele si masinile
agricole
- intocmeste contractele de pasunat
- intocmeste si tine evidenta terenurilor apartinand domeniului public si privat al comunei
amplasate in zona de care raspunde.

- verifica in teren ca pentru animalele scoase la pasunat sa fie platita taxa de pasuni, in caz
contrar aplicandu-se taxa de gloaba
- verifica modul de folosire al terenurilor si existenta efectivelor de animale
- intocmeste dari de seama statistice cu privire la modul de folosire al terenurilor agricole ale
gospodariilor populatiei, efectivele de animale existente, productiile obtinute, constructii
gospodaresti, masini agricole si alte date, conform formularisticii transmisa de Directia
Judeteana de Statistica
- identifica si masoara terenurile in cazul in care exista divergente intre vecini.
- participa la intocmirea fiselor tehnice pentru completarea titlurilor de proprietate
- participa la inmanarea catre cei indreptatiti a Titlurilor de proprietate si a Ordinelor Prefectului
pentru terenurile cuvenite
- aplica legile si alte acte normative in domeniul reconstituirii si constituirii dreptului de
proprietate, asigura si participa efectiv la aplicarea prevederilor legii fondului funciar, ia masuri
pentru evidenta, apararea, conservarea si folosirea rationala a terenurilor agricole apartinand
producatorilor agricoli privati si a terenurilor din administrarea consiliilor locale, raspunde de
factorii abilitati de intocmirea corecta a evidentei specifice din registrul agricol si cadastrul
localitatii.
-colaboreaza, conlucreaza si sprijina efectiv Comisia de aplicare a legilor fondului funciar;
-tine evidenta actelor administrative eliberate in conformitate cu H.G. nr. 1766/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale, care desfasoara activitati economice in
mod independent, raspunde de intocmirea si eliberarea acestora. Asigura pastrarea
documentatiei necesare pentru eliberarea actelor de mai sus;
-elibereaza si tine evidenta proceselor verbale de punere in posesie si a titlurilor de
proprietate;
-efectueaza lucrarile referitoare la recrutari, incorporari, concentrari si mobilizari;
-repartizeaza si pastreaza corespondenta rezolvata conform nomenclatorului artivistic. La
sfarsitul fiecarui an corespondenta se preda la arhiva.
-ofera sprijin de specialitate producatorilor agricoli pentru cultivarea terenurilor si cresterea
animalelor;
-acorda consultatii si indrumari tehnico-profesionale pentru orientarea tuturor categoriilor de
producatori agricoli si privati si stabilirea structurii productiei vegetale si animale, potrivit
cerintelor pietii, a sistemului de tractoare si masini agricole pentru fiecare lucrare si cultura ,
indeplinirea unor comenzi de stat si obtinerea unor avantaje economice de catre acestia ,
intocmeste prin consultarea si cu participarea producatorilor agricoli, a consiliului local si a
unitatilor de cercetare de profil agricol, programul privind structura culturilor si a efectivelor de
animale
-stabileste pe baza consultarilor cu producatori agricoli private din zona, cantitatile de seminte,
material saditor si animale de prasila, pesticide, ingrasaminte chimice si alte materii si
materilale necesare acestora si sprijina actiunile de aprovizionare cu aceste produse
-tine evidenta cadastrului funciar al comunei Magurele;
-verifică anexele privind reconstituirea în baza Legii nr. 18/1991 şi participă la întocmirea
anexelor modificatoare cuprinzând modificări de suprafeţe prin vânzări – cumpărări până în
anul 1990, modificări de nume autori şi moştenitori.
-întocmeşte anexe supliment în baza legilor fondului funciar
-se deplasează în teren împreună cu membrii Comisiei Locale şi proprietarii de terenuri pentru
identificarea amplasamentelor şi executarea măsurătorilor care stau la baza întocmirii
planurilor parcelare;
-raportează şi calculează pe planurile cadastrale conform datelor din teren;
-parcelează terenurile în vederea punerilor în posesie a proprietarilor ce suprafeţele de teren
reconstituite şi constituite, coform deciziilor luate de catre membrii Comisiei Locale de aplicare
a legilor fondului funciar;
-înscrie în evidenţele cadastrale datele rezultate în urma parcelărilor şi altor operaţiuni
effectuate în teren;

-completează procesele verbale de punere în posesie în vederea eliberării titlurilor de
proprietate;
-înaintează către Comisia Judeţeană de Fond Funciar şi Oficiul Judeţean de Cadastru
documentaţia necesară emiterii titlurilor de proprietate (anexe, procese verbale de punere în
posesie, planuri cadastrale).
-măsurători în vederea aplicării legilor fondului finciar;
-raportarea măsurătorilor pe planurile cadastrale
-intocmirea documentaţiei pentru acordarea sprijinului financiar – subvenţii la vie, grâu etc.
-întocmirea cererilor privind înscrierile în registrul fermelor
-urmareste permanent informarea si indrumarea producatorilor agricoli si societatilor agricole
din comuna privind accesarea de fonduri externe nerambursabile si guvernamentale in
domeniul agriculturii
-efectueaza delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei,
ampasamentului stabilit si intocmeste documente constatatoare prealabile punerii in posesie si
eliberarii titlurilor de proprietate conform Legii nr. 18 /1991;
-tine evidenta litigiilor si dosarelor pe care Primaria sau Consiliul Local le detine pe rol si
informeaza permanent primarul si secretarul despre stadiul si rezolvarea acestora ( litigii
privind fondul funciar, actiuni in constatare, Legea nr.10/2001) si comunica in termen relatiile
solicitate de catre Instantele de Judecata

