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Ordonanta nr.28 din2 Prevede
la registrul agricol se qduc a celor iuri
comunei, orasului, municipiului gi al sectorului municipiului BucureSti, dupd caz, dupd cum urmeazd:

a) prin publicarea pe pagina de internet a unitdlii/subdiviziunii qdministrativ-teritoriale;

b) prin inqtiinldri individuale, in cazul tn care aceastd modalitate se stabileSte prin hotdrdre a autoritdlii

deliberative, la iniliativa autoritdlii executive.", aduc la cunostinta publici urmatoarele:
In coformitate cu prevederile art.ll, alin.l si 2 dinOG.m.28l2008 privind Registrul

Agricol, Perioadele la care persoanele fizice gi juridice au obligafia si declare datele
pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmltoarele:

a) tntre 5 ianuarie si ultima zi lucrdtoare a lanii februarie, pentru datele anuole privind
membrii gospoddriei, terenul aflat tn proprietate/folosinld, clddirile Si mijloacele de transport
cu tracliune animald gi mecanicd, masinile, utilajele Si instalaliile pentru agriculturd ;i
silviculturd, efectivele de animale existente in gospoddrie/unitatea cu personalitate iuridicd Ia

inceputulfiecdrui an, precum Si modificdrile intervenite in cursul anului precedent fn efectivele

de animale pe care le delin, ca urmore a vdnzdrii-cumpdrdrii, a produgilor oblinuli, a mor[ii
sau a sacrificdrii animalelor ori a altor intrdri-iegiri;

D tnne t si uAima zi tacr pentru datele privind categoria de folosinld a

terenului, suprafetrele cultivate, numdrul pomilor tn anul agricol respectiv;
c)

oricdrei modificdri.
(2) in cqzul in cqre persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraliile la termenele

prevdzute la alin. (I), se considerd cd nu au intervenit niciunfel de modificdri, fapt pentru care

inregistrul agricol se reporteazd din oficiu datele din anul precedent, cu menliunea "report din
oficiu" Ia rubrica "semndtura declarantului".

Potrivit art.20, .alin.L, din O.G.2812008," 1

amendd de ls 300 lei la 1.500 lei, in cazul persoanelor juridice, urmdtoarele fapte:
a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor tmputernicite de acesta documentele Si

a evidenlele necesare*) tn vederea verfficdrii realitdYii datelor;
b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor tmputernicite de cdtre primar de a

constata la fala locului situalia reald, tn vedereq verificdrii concordanlei dintre aceasta gi

dqtele din registrul agricol;
c) nedeclararea, la termenele Si tn forma stabilite de prezenta ordonanld sau de normele

tehnice prevdzute la alin. (j), dupd caz, a datelor carefac obiectul registrului agricol;
d) refuzul de a prezenta primarului informaliile, potrivit prevederilor ert. I0 alin. (I). "

Pentru orice informatii si detalii persoanele interesate se vor adresa Compartimentlui
Registrul Agricol din cadrul Primariei Sebes -Parc Arini, nr.1.
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