
Activitatea Compartimentului Agricol  

     Activitatea Registrului Agricol în anul 2021 s-a desfășurat conform prevederilor legale privind modul de 

completare a Registrului Agricol. 

Topografie 

     Pe anul 2021, la solicitarea cetățenilor s-au măsurat și s-au întocmit acte de proprietate după cum 

urmează: 

 14 documentații pentru titluri de proprietate și înscrierea în Cartea Funciară în suprafață de 7,9043 ha 

teren agricol; 

 3 documentații pentru titluri de proprietate și înscrierea în Cartea Funciară în suprafață de 12,6417 ha 

pădure; 

 19 adeverințe de proprietate în suprafață de 8,6449 ha; 

 s-au efectuat deplasări în teren pentru măsurarea și delimitarea terenurilor cu vegetație forestieră în 

suprafață de 40,00 ha în vederea întocmirii documentațiilor de punere în posesie; 

 24 anexe 1 și 2 zonă necooperativizată în vederea efectuării lucrărilor de cadastru și dezbaterea 

succesiunilor, în suprafață de 8,42 ha; 

 7 documentații în suprafață de 34,2902 ha teren cu vegetație forestieră și s-au înaintat la ANRP 

București în vederea trecerii din proprietate publică a statului în proprietatea privată pentru a putea fi 

afectată suprafața în vederea restituirii în natură; 

 s-au efectuat deplasări în teren în vederea actualizării categoriilor de folosință pentru terenurile 

înscrise în cartea funciară; 

 s-au efectuat rectificări privind erorile materiale la anexele de validare emise în baza legilor fondului 

funciar și a titlurilor de proprietate; 

 s-a răspuns la petițiile cetățenilor și la adresele instituțiilor; 

 s-a participat la efectuarea expertizelor tehnice dispuse în dosarele aflate pe rolul instanțelor de 

judecată. 

 

Registrul agricol 

     Completarea și ținerea la zi a R.A. atât pe suport hârtie și electronic ce totalizează în prezent 5155 poziții 

de rol agricol din care 4060 gospodării și 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 2021 s-au efectuat şi eliberat: 

 12 de atestate de producător; 

 11 de carnete de comercializare a produselor agricole; 

 380 de adeverințe cu suprafețe de teren pentru APIA; 

 1350 de adeverințe CI; 

 2000 adeverințe component familiei și venit agricol; 

 10 deschideri de rol agricol; 

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

întreținere, sentințe civile, etc. 

 


