
Activitatea Registrului Agricol în anul 2016 s-a desfăşurat conform prevederilor legale privind 

modul de completare a Registrului Agricol. 

Topografie 

     Pe anul 2016 s-au întocmit : 

 Acte de proprietate pentru terenuri cu vegetație forestieră în suprafață de 95,6840 ha; 

 Acte de proprietate pentru terenuri agricole în suprafață de 40,2810 ha; 

 Anexe 1 și 2 zonă necooperativizată în vederea efectuării lucrărilor de cadastru și 

dezbaterea succesiunilor, în suprafață de 32,2400 ha; 

 Documentații pentru obținerea vizei de neschimbare de la OCPI Tg Jiu în vederea validării 

sau invalidării în comisia județeană pentru suprafețe de 20 ha; 

 Plan parcelar efectuat în T42 în suprafață de 31,59 ha pentru conducta de interes 

internațional ce traversează România; 

 În colaborare cu OCPI Tg Jiu a fost transmis un număr de 13 sectoare cadastrale în 

suprafață de 636,2556 ha în vederea primirii finanțării cadastrului sistematic. 

 

     S-au mai efectuat: 

 deplasări în teren cu experţii tehnici în vederea finalizării hotărârilor judecătoreşti; 

 deplasări în vederea soluţionării litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești; 

 deplasări la OCPI Gorj in vederea rectificărilor pe sentințe civile - titlurilor de proprietate. 

 

Registrul agricol 

     Deschiderea si transcrierea registrelor agricole pentru perioada 2015-2019, pe suport hârtie si 

electronic cu toate pozițiile de rol agricol ce totalizează in prezent 3958 poziții de rol agricol din 

care 2846 gospodarii si 1112 apartamente. 

 efectuează situații statistice; 

 efectuează activitățile zilnice de completare in registrul agricol a modificărilor intervenite cu 

privire la: nașteri, casatorii, decese, modificări suprafețe de teren conform actelor de 

proprietate si a hotărârilor judecătorești definitive si irevocabile. 

 

Pe anul 2016 s-au efectuat şi eliberat: 

 30 de atestate de producător; 

 30 de carnete de comercializare a produselor agricole; 

 550 de adeverințe cu suprafețe de teren pentru APIA; 

 230 de adeverințe CI; 

 1350 adeverințe component familiei; 

 18 deschideri de rol agricol; 

 130 de modificări poziție rol conform contract de vânzare-cumpărare, act donație, contract 

întreținere, sentințe civile, etc. 

  

 


