UAT Ciocârlia

PRECIZĂRI
PRIVIND ÎNREGISTRAREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL
CONFORM OUG NR:28/2008

ART. 8
(1) Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul
capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente,
de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de
capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe
baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.
ART. 10
(1) Datele scrise în registrul agricol privind efectivele de animale sunt puse de acord cu
evidenţele
sanitar-veterinare. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi să efectueze unele activităţi
sanitar-veterinare publice şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie « Prof. Dr. G. K.
Constantinescu» au obligaţia punerii la dispoziţia primarilor a informaţiilor privind efectivele de
animale deţinute de persoanele fizice sau juridice.

ART. 11.
(1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea
în registrul agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii
gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune
animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de
animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi
modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca
urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor
intrări-ieşiri;
b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a
terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol,
şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei
modificări.
(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la
alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul
agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea « report din oficiu» la
rubrica « semnătura declarantului» .
(3) Modelele declaraţiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol, precum şi
a notelor de constatare întocmite de persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificărilor
privind situaţia reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului
agricol.
(4) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele
înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile
Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se
înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.
(5) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de
folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde
realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei
ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este
consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale
ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.
(6) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural,
radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.

Modele declaratie si nota constatare conform Ordinului 289/2017
ANEXA Nr. 4
la normele tehnice
DECLARATIE
privind inregistrarea/modificarea datelor in registrul
agricol persoane fizice (PF), persoane juridice (PJ)

Subsemnatul PF/Imputernicit (PJ), ......................., legitimat cu B.I./C.I./A.I. seria .... nr. .......,
CNP ........., judetul ..........................., localitatea ..........................., codul postal............., sectorul ....,
str. .................................................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., tel. ............................, fax
............................., adresa de e-mail .......................,
Subscrisa (PJ), ............................................................................, codul de identificare fiscala
................, judetul ..............................., localitatea ................................., codul postal .............,
sectorul ...., str. ................................................. nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., tel.
................................, fax ........................, adresa de e-mail ....................., inregistrat la registrul
comertului ...................... la nr. ...........................,
in vederea efectuarii de inregistrari/modificari in registrul agricol, declar urmatoarele:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Anexez la prezenta copii ale urmatoarelor documente, certificate pentru conformitate cu
originalul:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se
pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.
Data ...................
Subsemnatul, ........................
(prenumele, numele si semnatura)

ANEXA Nr. 5
la normele tehnice
Judetul .........................................
Comuna/Orasul/Municipiul ...............................................
Inregistrata cu nr. ... din .... 20...
NOTA DE CONSTATARE
intocmita cu prilejul verificarilor pe teren privind
situatia reala a datelor declarate la registrul agricol
Astazi, ziua ...... luna ...... anul ............, subsemnatii, ..................................................... si
......................................................., din cadrul Primariei ................., in calitate de functionari cu
atributii privind completarea si tinerea la zi a registrului agricol, imputerniciti cu legitimatiile nr.
................. din ................... emise de ........................................................,
in temeiul ........................................................................,
in urma verificarilor efectuate la detinatorul* ............................. din localitatea
..............................., adresa: ............................................, judetul ...................., apartinand de
........................., cu sediul in localitatea .........................., adresa: ........................................,
inregistrat la Oficiul Registrului Comertului din ............................................... cu nr. J/................,
cod unic de inregistrare ..............., telefon ....................,
in prezenta domnului/doamnei .............., act de identitate: seria .......... nr. .................,
CNP ........................., in calitate de ...........................................,
am constatat urmatoarele:..........................................................
Masuri stabilite:
...................................................................................
Prezenta nota de constatare s-a incheiat in doua exemplare, dintre care unul a fost predat
detinatorului.
Prenumele, numele si semnatura detinatorului,
..........................................
Prenumele, numele si semnatura reprezentantilor Primariei ..............................
.........................................
.........................................
_____________
*) Detinator: proprietarul si/sau utilizatorul terenului, proprietarul de animale, proprietarul de
echipamente, utilaje si instalatii/agregate pentru agricultura si silvicultura, mijloace de transport cu
tractiune animala si mecanica, proprietarul si/sau utilizatorul cladirilor.

