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pRrvrND DECLARAREA $I iNSCnrnnEA DATELOR N nncrsrRur, AGRICoL

Av0nd in vedere prevederile OG nr. 2812008 privind registrul agricol gi ale Ordinului
nr.25/1.382/37/I.642114.2971746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de

completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, Primiria Municipiului Slobozia

aduce la cunogtinfa persoanelor fizice Ei juridice obligafia acestora de a declara urmdtoarele date

pentru inscrierea in registrul agricol, astfel :

- intre 5 ianuarie qi ultima zi lucrfltoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind

membrii gospoddriei, terenul aflat in proprietate/folosinfl, clddirile qi mijloacele de transpott cu

trac(iune animald qi mecanicd, maqinile, utilajele qi instalaliile pentru agriculturd qi silviculturd,

efectivele de animale existente ln gospodlrie/unitatea cu personalitate juridici la inceputul fiecdrui

an, precum gi modificdrile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le

de1in, ca urTnare a vdnzdrii-cumpdrlrii, a produqilor obfinuli, a morfii sau a sacrific[rii animalelor

ori a altor intrdri-iegiri;
- intre I pi ultima zi lucrltoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosin{[ a

terenului, suprafefele cultivateo numdrul pomilor in anul agricol respectiv;

Persoanele fizice qi juridice au obliga{ia sd declare date, pentru a fi inscrise in registrul

agricol, gi in afara termenelor prevdzute mai sus, in termen de 30 de zile de la apari{ia oricirei
modificiri.

in cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarafiile la termenele prevdzute

mai sus, se considerd cd nu au intervenit niciun fel de modificdri, fapt pentru care in registrul

agricol se raporteazd din oficiu datele din anul precedent, cu menfiunea "raport din oficiu" la
rubrica oo 

s e mndtura de cl arantului" .

inscrierea in registrul agricol a datelor privind clddirile gi terenurile, a titularului dreptului

de proprietate asupra aJestora, precu- gi a schimbdrii categoriei de folosinld se poate face numai pe

bazdde documente anexate la declaralia fdcutd sub semndtura capului de gospoddrie sau, in lipsa

acestuia, a unui membru major al gospoddriei, sub sanc{iunea nulit6{ii.
in cazul in care nu existd documente, inregistrarea in registrul agricol a datelor privind

clddirile gi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum qi a schimbdrii

categoriei de folosinfd se poate face pe baza declaratiei date sub semndtura capului gospoddriei sau,

in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospoddriei, sub sanc{iunea nulitS{ii.

Pentru entit6{ile cu personaliiate juridicd, datele se inscriu in registrul agricol pe baza

declara{iei datd de ieprezentantul legal al unitd{ii respective, insolitd de documente care atestd

dreptul de proprietate sau folosinfd.

ATENTIE! Obligafia de declarare terbuie realizatd ori de cflte ori intervin modificiri
cu privire la datele ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol.

PRIMAR,
Soare Dragog


