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COMPARTIMENTUL AGRICOL ȘI DE CADASTRU 

 

 

RAPORT 

privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol 

pe anul 2022  

 

   Compartimentul agricol și de cadastru funcționează cu trei funcționari publici, numiți prin 

Dispoziția primarului comunei Ciumani nr.2/2016 să completeze și să țină la zi registrele 

agricole. 

    Prin Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr.159/2017 au fost numiți responsabilii pentru 

RAN – Registrul Agricol Național și RENNS – Registrul Național al Nomenclaturii Stradale. 

   Din anul 2018 registrul agricol este ținut în formă electronică, fiind 2 ani de tranziție (2018-

2020) în care a fost ținută atât în format electronic cât și pe hârtie. 

   În registrul agricol al comunei Ciumani la sfârșitul anului 2022 erau înscrise: 

 -Persoane fizice cu domiciliul în comuna Ciumani -2099 poziții 

 -Persoane fizice cu domiciliul în alte localități – 344 poziții 

 -Persoane juridice cu sediul în localitate – 57 poziții 

 -Persoane juridice cu sediul în alte localitate – 8 poziții 

Menționăm că aceste date nu conțin numerele administrative din zonele turistice Lok și 

Veresvirag, deoarece proprietarii terenurilor și clădirilor din această zonă nu au declarat în 

registrul agricol separat aceste gospodării. 

 Suprafața totală de teren 9024 ha, din care: 

- arabil 919 ha 

- pășune naturale 412 ha 

- fâneți naturale 2874 ha 

- păduri/teren forestier 4653 ha 

- teren construit 163 ha 

- terenuri degradate și neproductive 1 ha 

- ape și bălți 2 ha 

Animale : 

- bovine 644 cap 

- ovine 1668 cap 

- caprine 106 cap 

- porcine 177 cap 



- păsări 116 cap 

- cabaline 180 cap 

- familii de albine 130 

În cursul anului au fost efectuate operațiuni privind modificarea registrului agricol: 

- 71 contracte de arendare 

- 196 contracte de vânzare-cumpărare/schimb/donații 

Au fost eliberate un număr de 16 atestate de producător și 26 carnete de comercializare a 

produselor agricole. 

Au fost eliberate din registrul agricol  în total 2251 de adeverințe. 

Pe cursul anului 2022 a fost achiziționată programul GIS, care ne va ajuta în identificarea 

gospodăriilor, a clădirilor, terenurilor construite, curților, grădinilor din intravilan, numerelor 

cadastrale. Confruntarea datelor din registrul agricol cu datele din GIS estimăm că putem 

realiza până la sfârșitul anului 2023. 
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