
Numai pentru scopuri de cercetare statistica

ROMÂNIA

Judetul

pana la 02.03.2018

Cod SIRUTA judet

Localitatea

Cod SIRUTA: Dl.(Dna.)..................................................................

Strada. 

Nr. 

Sectorul

•   Pentru UAT-urile din cadrul unui judet datele se înscriu în hectare, cu doua zecimale .

Cititi informatiile din sheet-urile:

Precizari_metodologice

Instructiuni_de_completare

•   Formularul se completează de către primarii pentru toate terenurile, indiferent de destinaţie şi de modul de 

deţinere a terenului si se transmite la termenul stabilit catre direcţiile pentru agricultura judetene si a municipiului 

Bucuresti.

D. A.J., respectiv la   

PRECIZĂRI  PENTRU  COMPLETARE  ŞI  VERIFICARE

RURALE

Situaţia Statistică a Terenurilor la 31 decembrie 2017

PENCU GINA

730031076

Nr.229 data 07.03.2018

semnatura conducătorului unității și ștampila

MINISTERUL 

AGRICULTURII 

ŞI

DEZVOLTĂRII

D.A. a municipiului Bucuresti

Primaria Colelia

Primaria

Numele persoanei care  răspunde de informaţiile 

înscrise în formular: 

IALOMITA

Acest formular se transmite la  



Primaria: Primaria Colelia Judetul hectare Primaria: Judetul hectare

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 TOTAL  (rd 2+19+24+25) 3355.32 171.59 0 23 6.97 3556.88 25 0 81.81 108 4 218.81 3775.69

2
PROPRIETATE PUBLICA - 

TOTAL  (rd 3+16) 4 0 0 0 0 4 0 0 81.81 48 4 133.81 137.81

3

• PROPRIETATE PUBLICA 

APARTINAND STATULUI (rd 

4+5+…+15) 4 0 0 0 0 4 0 0 0 44 0 44 48

4
 MINISTERUL AGRICULTURII  SI 

DEZVOLTARII RURALE 0 42 42 42

5 MINISTERUL MEDIULUI 0 0 0

6 MINISTERUL ECONOMIEI 0 0 0

7
 MINISTERUL 

TRANSPORTURILOR 0 0 0

8

 MINISTERUL COMUNICATIILOR 

SI SOCIETATII  

INFORMATIONALE 0 0 0

9
 MINISTERUL  EDUCATIEI 

NATIONALE 0 1 1 1

10  MINISTERUL  SANATATII 0 0 0

11
 MINISTERUL  CULTURII SI 

IDENTITATII NATIONALE 4 4 1 1 5

12
MINISTERUL APARARII 

NATIONALE 0 0 0

13
 MINISTERUL AFACERILOR 

INTERNE 0 0 0

14  MINISTERUL  JUSTITIEI 0 0 0

15
 ALTE MINISTERE SI ORGANE 

CENTRALE 0 0 0

16

•  PROPRIETATE PUBLICA 

APARTINAND UNITATILOR   

ADMINISTRATIV 

TERITORIALE  (rd 17+18)   0 0 0 0 0 0 0 0 81.81 4 4 89.81 89.81

17  - JUDETEANA 0 6.81 6.81 6.81

18

 - COMUNALA, ORASENEASCA,  

MUNICIPALA 0 75 4 4 83 83

19
PROPRIETATE PRIVATA - 

TOTAL  (rd 20+21+22+23) 3351.32 171.59 0 23 6.97 3552.88 25 0 0 60 0 85 3637.88

20
 • PROPRIETATE PRIVATA A  

STATULUI 0 0 0

21

 • PROPRIETATE PRIVATA A 

UNITATILOR ADMINISTRATIV 

TERITORIALE 171.59 171.59 25 25 196.59

22
 • PROPRIETATE PRIVATA  A  

PERSOANELOR JURIDICE 0 17 17 17

23
 • PROPRIETATE PRIVATA A  

PERSOANELOR FIZICE 3351.32 23 6.97 3381.29 43 43 3424.29

24
PROPRIETATE OBSTEASCA SI  

COOPERATISTA 0 0 0

25
TERENURI DETINUTE DE  

INVESTITORII STRAINI 0 0 0

Păduri şi 

alte 

terenuri 

forestiere

IALOMITA

Terenuri 

cu ape şi 

ape cu stuf

Terenuri 

agricole 

total (col. 

1+...+5)

Fâneţe Vii Livezi

Primaria Colelia

TOTAL 

(col. 

6+12)

Terenuri 

neagricole 

total (col. 

7+...+11)

Căi de 

comunicaţ

ie şi căi 

ferate

Terenuri 

ocupate cu 

construcţii 

şi curţi

Terenuri 

degradate 

şi 

neproducti

ve

Nr. Rând  Grupe de proprietari
Terenuri 

arabile
Păşuni

IALOMITA



 domeniului public al judeţelor, al municipiilor, al oraşelor şi al comunelor; este alcătuit din bunurile prevăzute la punctul II şi 

respectiv punctul III din anexa la Legea nr. 213/1998 ăi din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean sau local, declarate 

ca atare prin hotarâre a consiliului judeţean respectiv local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public 

naţional.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Proprietate privată  - este proprietatea care aparţine particularilor, persoane fizice şi persoane juridice (Codul civil ), 

domeniului privat al statului şi al unităţtilor administrativ teritoriale şi este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu 

fac parte din domeniul public. Dreptul de proprietate privată asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de 

drept comun, dacă legea nu dispune altfel. (Legea  nr. 213/1998, art. 4, art. 5, alin. 2).

1) Proprietate privată a statului -este alcatuită din terenurile dobândite de acesta prin modurile prevăzute de lege, 

precum şi din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. (Legea nr. 18/1991 – republicată, art. 6). Fac parte din 

domeniul privat al statului terenurile agricole şi terenurile aflate permanent sub luciu de apă, deţinute în administrare de 

institutele şi staţiunile de cercetări ştiinţifice, de universităţti şi unităţti de învăţământ cu profil agricol şi silvic, terenuri aflate în 

exploatarea societăţtilor comerciale agricole constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990, prevăzute în anexele 1 

şi 2  la Legea nr.268/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Proprietate privată a unităţilor administrativ teritoriale - este alcătuită din terenurile dobândite de acestea prin 

modurile prevăzute de lege, precum şi din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. Fac parte din domeniul privat 

al unităţilor administrativ teritoriale, terenurile neatribuite conform Legii nr. 18/1991, (Legea nr. 18/1991, art. 18, art. 26) care 

au rămas la dispoziţia comisiei, păşunile comunale (Legea nr. 18/1991, art. 33), pădurile comunale şi alte terenuri dacă nu au 

altă formă de deţinere.

 3) Proprietate privată a persoanelor juridice - este proprietatea asupra bunurilor aparţinând persoanelor juridice, 

alcătuită din terenurile aflate în proprietatea societăţilor comerciale cu capital privat, societăţilor agricole de tip privat, 

constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 şi Legii nr 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură şi 

Codul civil.

Fondul funciar - este constituit din terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia 

sunt deţinute sau de domeniul (public, privat, cooperatist, obştesc etc.) din care fac parte.
I.  Modul de deţinere a terenului

Proprietate publică - este alcătuită din terenurile care aparţin domeniului public şi sunt de uz sau de interes public

Aceste terenuri sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 136 

alin (3) din Constituţie, din cele stabilite în anexa la Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi din orice 

alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile 

administrativ - teritoriale prin modurile prevăzute de lege.

1) Proprietate publică aparţinând statului -cuprinde terenurile care aparţin domeniului public al statului şi este alcătuită 

din bunurile prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţie, din cele prevăzute la pct. I din anexa la Legea nr. 213/1998, precum şi 

din alte bunuri de uz sau de interes public naţional, declarate ca atare prin lege.

2) Proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ teritoriale - cuprinde terenurile care aparțin



Proprietate cooperatistă  - se atribuie unităţilor cu capital cooperatist, cum ar fi: societăţi comerciale cu capital cooperatist; 

societăţi comerciale meşteşugăreşti; asociaţii de organizaţii cooperatiste meşteşugăreşti (inclusiv teritoriale); cooperative de 

consum şi de credit; uniuni judeţene ale cooperaţiei; uniuni centrale ale cooperaţiei; întreprinderi şi unităţi proprii cu şi fără 

personalitate juridică ale unităţilor centrale ale cooperativelor (Legea nr.18/1991 şi Legea nr. 36/1991).

Terenuri deţinute de investitorii străini  - se atribuie societăţilor comerciale cu capital integral străin şi/sau filiale ale 

acestora şi care îşi desfăşoara activitatea în România (Legea nr. 241/1998 pentru aprobarea O.U.G. nr. 92/1997, cu modificările 

şi completările ulterioare,  - privind stimularea investiţiilor directe).

În conformitate cu “NORMELE TEHNICE PENTRU INTRODUCEREA CADASTRULUI GENERAL” publicate în M.O, partea I, 744 nr din 21.11.2001, 

potrivit Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare  nr. 7/1996 , republicată

 3) Proprietate privată a persoanelor juridice - este proprietatea asupra bunurilor aparţinând persoanelor juridice, 

alcătuită din terenurile aflate în proprietatea societăţilor comerciale cu capital privat, societăţilor agricole de tip privat, 

constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 şi Legii nr 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură şi 

Codul civil.

4) Proprietate privată a persoanelor fizice  - este proprietatea asupra bunurilor aparţinând persoanelor fizice: 

Constituţia României/1991 (art.44); Codul civil (art.480). În această categorie se înscriu terenurile aparţinând gospodăriilor 

individuale, titulari ai dreptului de proprietate.

Proprietate obştească  - se atribuie societăţilor civile, unităţilor politice, profesionale, de grup, cum ar fi: unităţi ale 

administraţiei private (partide politice, asociaţii şi uniuni profesionale, sindicate, asociaţii apolitice); societăţi comerciale ale 

administraţiei private (ale partidelor politice, fundaţiilor, ale asociaţiilor constituite cu capitalul lor); asociaţii fără scop lucrativ 

care desfăşoară activităţi de natură religioasă, bisericile; cluburi şi asociaţii sportive sau artistice aparţinând organizaţiilor 

obşteşti  (Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 36/1991).



Atentie: suprafetele se exprima in hectare, si se introduc ca numere cu doua zecimale.

Lucrarea se trimite la DAJ pe suport hartie si in format electronic  pana la 02 martie 2018.

Exemplu: Primaria SAPANTA Judetul Maramures va trimite datele in format EXCEL in fisierul cu numele

Retineti! Numai la DAJ MARAMURES

Semnati lucrarea, iregistrati-o si puneti stampila unitatii!

Acum se poate trimite la DAJ

SAPANTA-SST_2017_PRIMARII.xls

numePrimarie-SST_2017_PRIMARII.xls

 numePrimarie se inlocuieste cu denumirea clara a primariei care a completat tabelul 

la adresa de e-mail a DAJ

Listati apoi sheet-urile: PRIMARIA_date_identif (o pagina), SST_2017_tabel-primarii (doua pagini) 

ATENTIE! Nu se trimite la MADR!

Odata selectata denumirea judetului se va regasi si pe paginile tabelului din 

sheet-ul "SST_2017_tabel-primarii"

In format electronic se trimite fisierul EXCEL:

Pe suport hartie, stampilata si semnata se trimite pe fax la DAJ

INSTRUCTIUNI de completare

 In tabelul din sheet-ul "SST_2017_tabel-primarii" se completeaza

numai in randurile 4 pana la 15; 17; 18; 20 pana la 25 , suprafetele corespunzatoare. 

Randurile pentru totaluri sunt predefinite si se calculeaza automat

Completati numele judetului, alegand judetul din lista:

Completati in sheet-ul PRIMARIA_date_identif datele din casete.

Copmletati casteta A4 cu numele Primariei, inlocuind textul "nume primarie"

Faceti "clik" in celula B5 din sheet-ul PRIMARIA_date_identif si apoi alegeti judetul deruland lista.


	SST-2017_PRIMARII
	SST-2017_PRIMARII 2
	SST-2017_PRIMARII 3
	SST-2017_PRIMARII 4

