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Secretarul General al Municipiului Sebeş, Judeţul Alba, ţinând cont de 
prevederile art. 15 din Ordonanţa nr.28 din 2008, privind registrul agricol, care prevede
ca ”  Obligaţiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoştinţa persoanelor fizice, precum şi a celor 
juridice, prin grija secretarului comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după 
caz, după cum urmează:

a) prin publicarea pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
b) prin înştiinţări individuale, în cazul în care această modalitate se stabileşte prin hotărâre a autorităţii 

deliberative, la iniţiativa autorităţii executive. ”, aduc Ia cunoştinţa publică următoarele:
In coformitate cu prevederile art.l 1, alin.l si 2 din OG.nr.28/2008 privind Registrul 

Agricol, Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele 
pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie si ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind 
membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport 
cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi 
silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică 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 a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a 
terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice si juridice au obligaţia să declare date, pentru a  fi înscrise în registrul 
agricol, si în afara termenelor prevăzute la lit, a) si b), în termen de 30 de zile de la apariţia 
oricărei modificări.

(2) In cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele 
prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fe l de modificări, fapt pentru care 
în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea "report din 
oficiu" la rubrica "semnătura declarantului".

Potrivit art.20, alin.l, din O.G. nr.28/2008,”7) Constituie contravenţie si se 
sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în caz.ul persoanelor fizice, respectiv cu 
amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:

a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi 
evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;

b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a 
constata la faţa locului situaţia reală, în vederea verificării concordanţei dintre aceasta şi 
datele din registrul agricol;

c) nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de Ordonanţa nr.28 din 2008, privind 
registrul agricol a datelor care fac obiectul registrului agricol; ”

Pentru orice informaţii si detalii persoanele interesate se vor adresa Compartimentlui 
Registrul Agricol din cadrul Primăriei Sebeş -Parc Arini, nr.l.
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