PRIMĂRIA COMUNEI CHIȘLAZ
Nr.2.120 din 18 aprilie 2017.

OBLIGAȚIILE PERSOANELOR FIZICE ȘI
JURIDICE PRIVIND INSCRIEREA
DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL
Ordonanța Guvernului nr.28/2008,privind registrul agricol
,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.54/2017 ,prevede la art.11:
„(1) Termenele la care persoanele fizice și juridice au
obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt
următoarele:
a)între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie ,pentru datele
anuale privind membrii gospodăriei,terenul aflat în proprietate/folosință,clădirile
și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică,mașinile,utilajele și
instalațiile pentru agricultură și silvicultură,efectivele de animale existente în
gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an,precum și
modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe
care le dețin,ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a mor ții sau
a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
b)între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai ,pentru datele privind categoria de
folosință a terenului,suprafețele cultivate,numărul pomilor în anul agricol
respectiv;
c)persoanele fizice și juridice au obligația să declare date,pentru a fi înscrise
în registrul agricol,și în afara termenelor prevăzute la lit.a) și b), în termen de 30
de zile de la apariția oricărei modificări.
În conformitate cu prevederile art.14 din O.G.nr.28/2008,cu
modificările și completările ulterioare:
„Persoanele fizice și juridice sunt obligate să declare,în termenele prevăzute
la art.11,date corecte și complete,în vederea înscrierii acestora în registrul
agricol.”
Conform art.20 alin.(1) din O.G.nr.28/2008:
„(1)Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500
lei,în cazul persoanelor fizice,respectiv cu amendă de la 300 la 1500 lei,în
cazul persoanelor juridice,următoarele fapte:
a)refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de
acesta documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității
datelor;
b)refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de
către primar de a constata la fața locului situația reală,în vederea verificării
concordanței dintre acestea și datele din registrul agricol;
c)nedeclararea,la termenele și în forma prevăzută de prezenta
ordonanță sau de normele tehnice prevăzute la art.7 alin.(3),după caz, a
datelor care fac obiectul registrului agricol;

