
ROMANIA

JI]DETUL ALBA

MI]NICIPIUL SEBES

Secretarul Municipiului Sebes, Judetul Alba, tinand cont de prevederile art. 15 din
Ordonanta nr.28 din 2008, privind registrul agricol, care prevede ca " Obligafiile cu
privire la registrul agricol vor fi aduse la cunogtinfa cetifenilor prin grija secretarului
comunei, oragului, municipiului gi al sectorului municipiului Bucureqti, dupl caz aduc la
cunostinta publicl urmatoarele:

In coformitate cu prevederile art.ll din OG.nr.2812008 privind Registrul Agricol,
Perioadele la care persoanele fizice gi juridice au obliga{ia sI declare datele pentru
inscrierea in registrul agricol sunt urmltoarele:

uI 5 ianuarie:1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodiriei, terenul aflat
in proprietate gi cel pe care il utilizeazil, clldirile cu destinafia de locuinfi, construc(iile-
anexe gi mijloacele de transport cu tracfiune animall pi mecanicl, maqinile, utilajele gi

instalafiile pentru agriculturi gi silviculturi, efectivele de animale existente in
gospodlrie/unitatea cu personalitate juridicl la inceputul fiecirui nns precum gi

modificlrile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le defin,
ca urmare a vinzilrii-cumplririi, a produgilor obfinufi, a mor{ii sau sacrificlrii
animalelor ori a altor intriri-iegiri;

bl *) I - 31 maL pentru datele privind modul de folosin{i a terenului, suprafefele
cultivate, numlrul pomilor in anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice gi juridice au obligafia sd declare date pentru a fi inscrise in registrul
agricol qi in afara acestor intervale de timp, in cazul in care au intervenit modificiri in
proprietate, in termen de 30 de zile de la aparifia modificlrii.

in cazul in care persoanele frzice sau cele juridice nu fac declara{iile la termenele
prevdzute la alin. (1), se considerd cd nu au intervenit niciun fel de modificdri, fapt pentru care

in registrul agricol se reporteazd din oficiu datele din anul precedent, cu menliunea
core spunzdto are la rubrica " s emndtura declarantului ".

Potrivit art.20, alin.1, lit b din O.G.2812008,
Constituie contravenlie Si se sanclioneazd cu amendd de la 100 lei Ia 500 lei, tn cazul
persoanelor fizice, respectiv cu amendd de la 300 lei la 1.500 lei, tn cazul persoanelor
juridice:
b) nedeclarareo, la termenele stabilite Si tnforma solicitatd, a datelor care fac obiectul
registrului agricol;

Pentru orice informatii si detalii persoanele interesate se vor adresa Compartimentlui
Registrul Agricol (carn.24) din cadrul Primariei Sebes.
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