
                      În cadrul primăriei municipiului Târgu Secuiesc funcţionează 
                 Biroul Agricol –Silvic- Protecţia Mediului care are în componenţă trei 
funcţionari publici cu următoarele atribuţii; 
                 

              Ing. Becsek Antal consilier superior cu atribuţii în protecţia mediului şi           
domeniul agricol 

  
În decursul anului calendaristic 2020 biroul a avut următoarele activităţi privind protecţia 
mediului; 
             Pe raza administrativă a municipiului Târgu Secuiesc s-au plantat în anul 
calendaristic un număr de  250 buc. puiet salcâm, caisată .  
             Zonele verzi au fost toată vara cosite în mod regulat iar coronamentul arborilor a 
fost întreţinută rezultând  mai multe  tone iarbă şi crengi uscate care au fost depuse pentru 
compostare. 
            La cererea G.N.M. Sfântu Gheorghe în decursul anului 2020 am cosit sanțurile 
unde am constatat prezența plantei denumită ambrosia.  
            În decursul anului calendaristic 2020 am montat la marginea municipiului 
indicatoare privind atenționarea populuției la prezența urșilor în zonă. 
            În primăvara anului 2020 am curăţat albiile râurilor Casin, Turia şi Râul Negru. 
            La marginea municipiului Târgu Secuiesc este izvorul de apă minerală „ 
Fortyogo” pe care o întreţinem în tot parcursul anului. 
            Am participat împreună cu comisari de la Garda de Mediu Sfântu Gheorghe la 
mai multe acţiuni privind protecţia mediului. 
           În fiecare an până la data de 25 februarie plătim către AFM  Bucuresti penalizarea 
privind selectarea deșeurilor municipale.  
            Cu reprezentanţii D.S.V. Covasna am participat la identificarea unor cadavre de 
animale domestice abandonate de pe raza municipiului Târgu Secuiesc.     
 În decursul anului calendaristic 2020 am înregistrat 227 contracte de arendare 
înglobând atât persoanele fizice cât şi cele juridice și au fost anulate la cerere un număr 
de 115 contracte.  
            Conform Legii nr. 17 din 07.03.2014 am întocmit un număt de 20 dosare pentru 
vânzarea terenurilor agricole. 
             Împreună cu colegii de la Poliţia Locală am participat la evaluarea pagubelor 
produse de animale domestice pe terenurile agricole.   
             La cererea  fermierilor am făcut procese verbale de constatare privind pagubele 
agricole produse de calamități naturale , inundații și secetă.  
               În primăvara  fiecarui an calendaristic executăm lucrări de întreţinere (nivelare) 
a drumurilor de câmp aflate pe raza administrativă a municipiului Tărgu –
Secuiesc(Tinoasa, Sasausi, Lunga, Targu Secuiesc) `. 
              La sfârșitul fiecărei an calendaristic fac parte din comisia de inventariere la 
bazele sportive aparținând primăriei mun. Tg. Secuiesc. 
           Sunt membru în comisia de preselectie  a masei lemnoase. 
 
 
                                                                                 Întocmit      
                    Ing. Becsek Antal  



Puskas Alexandrina, referent superior cu atribuții agricole: 
 
   BIROUL AGRICOL îndeplinește următoarele atribuții: 
        

- soluționarea cererilor și redactarea răspunsurilor la cererile adresate 
Compartimentului Agricol 

- completarea pe anul în curs pozițiile din registrul agricol, 
reprezantând gospodăriile populației deținătoare de terenuri agricole și 
animale 

- operarea modificărilor în Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-
cumpărărilor, moștenirii, donații, schimbări ale categoriilor de 
folosință a terenurilor 

- ține evidența gospodăriilor populației deținătoare de terenuri Agricole 
și animale 

- întocmește și eliberează adeverințe de proprietate cu situația existentă 
în registrul agricol 

- întocmește și eliberează certificate de producător (pentru vânzări de 
produse agricole), potrivit evidențelor pe care le dețin, după o 
prealabilă verificare în teren 

- întocmirea dărilor de seamă statistice 
- R.AGR, AGR 2A, AGR 2 B, privind anumite situații în registrul 

agricol și care sunt înaintate Direcției Agricole Județeană, cât și 
Direcției Județeană de Statistică. 

- Întocmește și eliberează adeverințe de șomaj, ajutor social, adeverințe 
către Evidența Populației, către școli, facultăți și diferite instituții. 

- centralizează toate datele înscrise in registrul agricol. 
 
 
Potrivit registrului agricol al mun. Târgu Secuiesc sunt înregistrate un 
număr de 3165 de gospodării din care: 
 
- localitatea mun Tg. Secuiesc: 2235 gospodării 
- localitatea Lunga: 930 gospodării 

 
    Biroul agricol al mun. Tg. Secuiesc a eliberat în anul 2020 un număr de: 
   -atestate de producător: 90 bucăți 
   -carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol:150 bucăți 
   - eliberat un număr total de 1586 de adeverințe, din care 390 de adeverințe            
     către APIA(Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură). 
    



   Pentru Recensămâtul Agricol sunt pregătite sectoarele de recenzare (7 
Sectoare), fiecare sector cuprinde între 190 și 246 de gospodării și trimise la 
Direcția Județeană de Statistică. 
 
  Pentru o eficienizare a activității privind completarea și ținerea la zi a 
Regisrtului Agricol se intensifică înregistrarea și actualizarea suprafețelor de 
terenuri agricole și modul de utilizare  a terenului pe categorii de folosință și 
blocuri fizice, efectivele de animale, utilaje agricole, construcții în format 
electronic cu respectarea prevederilor legale privind Registrul Agricol.  
 
 
 
 
                                                                                     Întocmit 
                                                                          Puskas Alexandrina 


