ANUNT
IN ATEI{TIA CETATENILOR COMUNEI ULMI

Termene pentru declararea datelor in Registrur Agricol

In conformitate cu prevederile OG nr.2812008, cu modificarile si
completarile ulterioare , privind Registrul Agricol si a Ordinului pentru
aprobarea Normelor tehnice, privind modul de completare a Registrului Agricol
pentru perioada 2020-2024, termenele la care persoanele fizice gi juridice au
obligalia sd declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmdtoarele:
a) intre 5 ianuarie qi ultima zi lucrdto are a lunii februarie, pentru datele
anuale privind membrii gospoddriei, terenul aflatin proprietate/folosinld, clidirile
Ei mijloacele de transport cu tracfiune animalS Ei mecanicS, maqinile, utilajele qi

instala{iile pentru agriculturd qi silviculturS, efectivele de animale existente in
gospoddrie/unitatea cu personalitate juridicd la inceputul fiecdrui an, precum qi

modificdrile intervenite in cursul anului precedent in efectivelq de animale pe care
le de{in, ca urmare avdnzdrii-cumpdrdrii, a produqilor ob{inu1i, a morfii sau a
sacrificdrii animalelor ori a altor intrdri-iegiri;
b) intre I qi ultimaziluudtoare a lunii mai, pentru datele privind categoria
de folosinld a terenului, suprafelele cultivate, numdrul pomilor in anul agricol
respectiv;
c) persoanele fizice gijuridice au obligafia sd declare date, pentru a fi
inscrise in registrul agricol, qi in afara termenelor prevdzute la lit. a) gi b), in
termen de 30 de zile de la aparilia oricdrei modificdri.

inscrierea ?n registrul agricol o dstelor privind componenlo
gospoddriei/exploatuliei agricole /drd personalitate juridicd se face pe baza
declaraliei date pe propria rbspundere sau pebazd,de documente de capul
gospoddriei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospoddriei, care
dispune de capacitate deplind de exerciliu
inscrierea in registrul agricol a dutelor privind clddirile Si rerenurile, a
titularului dreptului de proprietate asupro acestora, precum Si a schimbdrii

cutegoriei defolosinld se poate face numaipebazd, de documente anexate la
declaralia frcuti sub semndtura capului de gospodirie sau, in lipsa acestuia, a unui
membru major al gospoddriei, sub sancliunea nulitalii. in cazul in care nu existd
documente, inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cl5dirile gi terenurile,
a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum gi a schimbarii
categoriei de folosinli se poate face pebaza declara{iei date suQ semndtura capului
gospoddriei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospoddriei, sub
sancliunea nulit[1ii. Aceste declaralii pot fi date, potrivit opliunii persoanei fizice
obligate sd declare in registrul agricol, dupa cum urmeazd:
a) in fala secretarului general al localitilii;
b) in fala notarului public;
c) la misiunile diplomatice qi oficiile consulare ale Romaniei.

in cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate da declaralia
Pentru entitdlile cu personalitate juridicd, datele se inscriu in registrul
agricol pebaza declaraliei data de reprezentantul legal al unitdlii respective,
insolitd de documente care atestd dreptul de proprietate sau folosin{a.

in cazul in care persoanele fizice

juridice nu.fac declarafiile la
termenele, se consideri ci nu au intervenit niciun fel de modificiri, fapt
pentru care in registrul agricol se reporteazd din oficiu datele din anul
precedent, cu menfiunea <<report din oficiu>> la rubrica <<semnitura
declarantului>>.

sau cele

