ANUNT IMPORTANT
Va facem cunoscut unele prevederi ale Ordonanjei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol aprobata
prin Legea nr.98/2009.
Se considera gospodarie totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc §i
gospodaresc impreuna, avand buget comun, 5! care, dupa caz, lucreaza impreuna terenul sau intrejin
animalele, consuma §i valorifica in mod comun produsele agricole objinute.
In registrul agricol se Tnscriu gospodariile populate!, cu tot terenul in proprietate §i eel pe care il utilizeaza in
arenda, in parte, in asociere sau sub alte forme, dupa caz, cladirile cu destinajia de locuin^a §i constructive anexe, animalele pe care le de^in pe raza unei localitaji, indiferent de domiciliulproprietarului.
La comune se inscriu in registrul agricol toate gospodariile populate!, chiar daca nu defin terenuri agricole §i
silvice, animale sau cladiri cu destina^ia de locuinja §i construc^ii - anexe.
Inscrierea datelor in registrul agricol in a carui raza administrativ-teritoriala i§i are domiciliul capul
gospodariei se face pe baza declara^iei date pe propria raspundere de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia,
de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exerci^iu.
Persoanele care nu au domiciliul in localitate au obligajia sa trimita declara^ia prin po§ta, cu confirmare de
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Perioadele la care persoanele fizice au obligajia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt
urmatoarele:
a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate
M eel pe care il utilizeaza, cladirile cu destinafia de locuinfa, c o n s t r u c l i i l e - anexe si mijloacele de
transport cu trac^iune animala §i mecanica, ma§inile, utilajele §i instalafiile pentru agricultura si
silvicultura, efectivele de animate existentem gospodarie la inceputul fiecarui an, precum §i
modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le de{in, ca urmare

a vanzarii - cumpararii, a produ$ilor ob{inu{i, a nior{ii sau sacrificarii animalelor ori a altor intrari ie§iri;
b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul de folosinfa a terenului, suprafefele cultivate, nuniarul
pomilorin anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice §i juridice au obligafia sa declare date pentru a fi inscrise in registrul agricol §i in
afara acestor intervale de timp, in cazul in care au intervenit modificari in proprietate, in termen de
30 de zile de la aparifia modificarii.
Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, nedeclararea la termenele stabilite §i in
forma solicitata a datelor care fac obiectul registrului agricol, constituie contravenjie §i se sanc^ioneaza cu
amenda de la 100 lei la 500 lei in cazul persoanelor fizice.
Va facem cunoscut unele prevederi ale Ordinului nr.289/147/7325/3/2018 din 17.08.2017 pentru aprobarea
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Inscrierea in registrul agricol a datelor privind cladirile §i terenurile, a titularului dreptului de proprietate
asupra acestora, precum §i a schimbarii categoriei de folosinja se poate face numai pe baza de documente
anexate la declarajia ftcuta sub semnatura capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major
al gospodariei, sub sancjiunea nulita^ii.
PRIMAR,

