
ANUNT PRIVIND COMPLETAREA REGISTRULUI AGRICOL

Stimati cetateni , in conformitate cu prevederile ORDONANTEI  nr. 28
privind registrul agricol, va comunicam ca aveti obligatia sa declarati datele, 
necesare inscrierii in REGISTRUL AGRICOL, atat persoanele fizice cat si 
persoanele juridice, dupa cum urmeaza:

Art. 11. - (1) Perioadele la care persoanele fizice si juridice au 
obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt 
urmatoarele:

   a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, 
terenul aflat in proprietate si cel pe care il utilizeaza, cladirile utilizate ca 
locuinta, constructiile-anexe si mijloacele de transport cu tractiune animala si
mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura, efectivele de 
animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul
fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in 
efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a 
produsilor obtinuti, a mortii sau sacrificarii animalelor ori a altor intrari-
iesiri;

   b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, 
suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;

   c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date pentru a fi 
inscrise in registrul agricol si in afara acestor intervale de timp, in cazul in 
care au intervenit modificari in patrimoniul agricol, in termen de 30 de zile 
de la aparitia modificarii.

  "a) 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii 
gospodariei, terenul aflat in proprietate si cel pe care il utilizeaza, cladirile cu
destinatia de locuinta, constructiile-anexe si mijloacele de transport cu 
tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru 



agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in 
gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum 
si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale
pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a 
mortii sau sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;

    b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, 
suprafetele cuvenite, numarul pomilor in anul agricol respectiv;

    c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date pentru a fi 
inscrise in registrul agricol si in afara acestor intervale de timp, in cazul in 
care au intervenit modificari in proprietate, in termen de 30 de zile de la 
aparitia modificarii."

   Articolul 11 alineatul (1), literele a)-c) modificate de art.unic pct.10 
din Legea 98/2009

   (2) In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac 
declaratiile la termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au 
intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se 
reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea 
corespunzatoare la rubrica "semnatura declarantului".

In caz contrar se atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, 
civila sau penala, dupa caz, astfel :

Art. 20. - (1) Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de 
declarare, degradarea, distrugerea sau sustragerea integrala sau partiala a 
datelor din registrul agricol, refuzul de a prezenta primarului, prefectului si 
persoanelor imputernicite de acestia documentele si evidentele necesare in 
vederea verificarii realitatii datelor, nedeclararea la termenele stabilite si in 



forma solicitata a datelor care fac obiectul registrului agricol, precum si 
neindeplinirea de catre personalul din aparatul de specialitate al primarului 
cu atributii in domeniu a obligatiilor ce decurg din prezenta ordonanta 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei 
in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice, cu amenda de la 
300 lei la 1.500 lei.

  Art. 20. - (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 
la 100 lei la 500 lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv cu amenda de la 
300 lei la 1.500 lei, in cazul persoanelor juridice:

   a) refuzul de a prezenta primarului, prefectului sau persoanelor 
imputernicite de acestia documentele si evidentele necesare in vederea 
verificarii realitatii datelor;

   b) nedeclararea, la termenele stabilite si in forma solicitata, a datelor 
care fac obiectul registrului agricol;

   c) neindeplinirea de catre personalul din aparatul de specialitate al 
primarului cu atributii in domeniu a obligatiilor ce decurg din prezenta 
ordonanta.


