ANUNŢ IMPORTANT
Vă facem cunoscut unele prevederi ale Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol aprobată prin Legea nr.98/2009.
Se considerã gospodărie totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc împreunã, având buget
comun, şi care, după caz, lucrează împreunã terenul sau întreţin animalele, consumã şi valorificã în mod comun produsele agricole obţinute.
În registrul agricol se înscriu gospodăriile populaţiei, cu tot terenul în proprietate şi cel pe care îl utilizează în arendã, în parte, în asociere
sau sub alte forme, după caz, clădirile cu destinaţia de locuinţã şi construcţiile - anexe, animalele pe care le deţin pe raza unei localităţi, indiferent
de domiciliul proprietarului.
La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populaţiei, chiar dacã nu deţin terenuri agricole şi silvice, animale sau clădiri cu
destinaţia de locuinţă şi construcţii - anexe.
Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui razã administrativ-teritorialã îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei
date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplinã
de exerciţiu.
Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia sã trimită declaraţia prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau
vor putea face declaraţii prin procură.
În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia.
Perioadele la care persoanele fizice au obligaţia sã declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu
destinaţia de locuinţã, construcţiile - anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animalã şi mecanicã, maşinile, utilajele şi instalaţiile
pentru agriculturã şi silviculturã, efectivele de animale existente în gospodărie 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
sacrificării animalelor ori a altor intrări - ieşiri;
b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţã a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia sã declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în
care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.
Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitatã a datelor care fac
obiectul registrului agricol, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendã de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice.
Vă facem cunoscut unele prevederi ale Ordinului nr.1998/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru
perioada 2010 - 2014
Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a
schimbării categoriei de folosinţã se poate face numai pe bazã de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura capului de gospodărie sau,
în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii.
PRIMAR,
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