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Nr.126 din 04.01.2022

ANUNȚ PUBLIC
privind obligațiile cu privire la Registrul Agricol al Orașului Amara

În atenția următoarelor categorii de deținători de bunuri (terenuri, animale, clădiri/construcții, mijloace
de transport și instalații pentru agricultură și silvicultură):
-persoanele fizice( gospodării, exploatații agricole individuale, persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, asociații familiale, alte entității fără
personalitate juridică) cu domiciliul fiscal in orașul Amara;
- persoanele fizice cu domiciliul fiscal in alte localități care dețin bunuri pe raza orașului Amara;
-persoanele juridice (societății comerciale, asociații agricole, unități de invățământ, unițății
sanitare, culte recunoscute, unității de prestării servicii, forme asociative, alte entități cu
personalitate juridică) cu domiciliul fiscal in orașul Amara;
-persoanele juridice cu domiciliul fiscal in alte localități care dețin pe raza orașului Amara
bunuri ce fac obiectul inscrierii in Registru Agricol.
Potrivit Ordonanței nr.28/27.02.2008, privind Registru Agricol , publicata in Monitorul Oficial
nr.628 din 29 august 2009, modificată și completată prin : Legea nr. 98 din 8 aprilie
2009; RECTIFICAREA nr. 98 din 8 aprilie 2009; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA
nr. 54 din 10 aprilie 2017, perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare
datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie şi 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 produşelor obţinuţe, 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 şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul
agricol şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia
oricărei modificări.
Inscrierea datelor in registrul agricol se face pe baza declarației date pe propria răspundere de
capul gospodăriei sau in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de
capacitate deplină de exercițiu. Pentru persoanele juridice datele se inscriu in registrul agricol pe
baza declarațiilor date de reprezentantul legal respectiv, insoțite de documente.
Persoanele care nu au domiciliul in localitate au obligația să trimită declarația prin poștă, cu
confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declarații prin procură.
Declarațiile vor fi însoțite de documentele doveditoare ale proprietății(titlul de proprietate,
certificat de moștenitor,sentință civilă, contract vanzare-cumpărare, etc)
În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute se
consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se
reportează din oficiu datele din anul precedent.
NEDECLARAREA LA TERMENELE ȘI ÎN FORMA STABILITE DE PREZENTA
ORDONANȚĂ, IN CAZUL IN CARE AU INTERVENIT MODIFICARI, SE SANCȚIONEAZĂ
CU AMENDĂ DE LA 100 LEI LA 500 LEI, IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE, RESPECTIV
CU AMENDĂ DE LA 300 LEI LA 1500 LEI, ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE.
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