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ANUNŢ 
Privind obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a declara datele în 

vederea înscrierii în registrul agricol 

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu 
modificăriole şi completările ulterioare, persoanele fizice şi persoanele juridice au 
următoarele obligaţii cu privire la registrul agricol : 

Art. 11. - (1) Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligaţia sa declare datele 
pentru inscrierea in registru! agricol sunt următoarele: 

a)intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind 
membrii gospodăriei, terenul aflat in proprietate/folosinţa, clădirile si mijloacele de transport 
cu tracţiune animala si mecanica, maşinile, utilajele si instalaţiile pentru agricultura si 
silvicultura, efectivele de animale existente in gospodărie/unitatea cu personalitate juridica la 
inceputul fiecărui an, precum si modificările intervenite in cursul anului precedent in efectivele 
de animale pe care le deţin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obţinuţi, a morţii 
sau a sacrificării animalelor ori a altor intrari-iesiri; 

b)intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţa a 
terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor in anul agricol respectiv; 

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

2) In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele 
prevăzute la alin. (1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru 
care in registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea 
«report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului». 

Art. 20. - (1) Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 500 lei, in 
cazul persoanelor fizice, respectiv cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei, in cazul persoanelor 
juridice, următoarele fapte : 

a)refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor imputernicite de acesta documentele si 
a evidentele necesare in vederea verificării realităţii datelor; 

b)refuzui privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a 
constata la fata locului situaţia reala, in vederea verificării concordantei dintre aceasta si 
datele din registrul agricol; 

c)nedeclararea, la termenele si in forma stabilite de prezenta ordonanţa sau de normele 
tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3), dupa caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol; 
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