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OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE 

CU PRIVIRE LA REGISTRUL AGRICOL 

 

 
 

Potrivit  prevederilor art.11  al Ordonanţei  Guvernului  României  

nr.28/2008 privind  registrul  agricol,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  

şi  ale  art.7  al Ordinului comun nr.25/1382/480/37/1642/14.297/746/20/2020 

privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2020-2024, 
 

Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea 

în registrul agricol în următoarele perioade: 
 

a)  5  ianuarie-ultima zi lucrătoare a lunii februarie,  pentru  datele  anuale  

privind  membrii  gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință , clădirile 

cu destinaţia de   locuinţă,   construcţiile-anexe   şi   mijloacele   de   

transport   cu   tracţiune animală  şi  mecanică,  maşinile,  utilajele  şi  

instalaţiile  pentru  agricultură, 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 sacrificării animalelor ori a altor intrări-

ieşiri; 
 

b)  1-ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de 

folosinţă al terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol 

respectiv; 
 

c)  persoanele fizice şi juridice cu obilgaţia să declare date pentru a fi înscrise în 

registrul  agricol  şi  în  afara  acestor  intervale  de  timp  mai sus-precizate,  

în  cazul  în  care  au intervenit  modificări  în  proprietate,  în  termen  de  30  

de  zile  de  la  apariţia modificării. 



 
 
 
 

În  cazul  în  care  persoanele  fizice  sau  cele  juridice  nu  fac  declaraţiile  

la termenele  prevăzute  anterior,  se  consideră  că  nu  au  intervenit  niciun  fel  

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”. 

 Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială 

îți are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației pe propria 

răspundere sau pe bază de documente,de capul gospodăriei sau,în lipsa 

acestuai,de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate 

deplină de exercițiu. 

 Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza 

declarației date de reprezentantul legal respectiv,însoțite de documente.  

 
 

Pentru   înscrierea   în   registrul   agricol   a   datelor   privind   componenţa 

gospodăriei/exploataţiei  agricole,  fără  personalitate  juridică,  se  face  pe  baza 

declarației pe proprie  răspundere sau pe bază de documente   de  capul  gospodăriei  

sau  în  lipsa  acestuia  de  un  alt  membru major al gospodăriei, care dispune de 

capacitate deplină de exerciţiu, după cum urmează: 
 

a)  prin  vizitarea  persoanelor  fizice  de  către  persoanele  împuternicite  cu 

completarea registrului agricol; 
 

b)  la primărie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice, se 

prezintă dn proprie iniţiativă sau pentru rezolvarea altor probleme; 
 

c)  pe  baza  declaraţiei  trimisă  prin  poştă,  cu  confirmare  de  primire,  pe 

cheltuiala  persoanei  care  are  obligaţia  de  a  fi  înregistrată  în  registrul 

agricol; 
 

d)  pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei.  
c)  prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligația să 

efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol. 
 

Pentru entităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în registrul agricol 

pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal al unităţii respective, pe bază de 

documente.



 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol 

[  ]persoane fizice (PF) [ ] persoane juridice (PJ) 
Subsemnatul (PF)/Împuternicit (PJ) ,.................................................., legitimat prin BI/CI/AI 
serie............ nr.................. CNP......................................, cu domiciliul în juteţul........................ 

loc..........................cod poştal................... sector......................, str...................................., nr......... 
bloc......... scara...............etaj............., ap.........., tel................................., fax.................................,  

adresă de e-mail............................................, 
Subscrisa (PJ), .................................................., codul de identificare fiscală ............................. cu 
sediul în judeţul ..................... loc............................... cod postal ......................... sector ..............., 

str............................................... nr .................., bloc.................... scara........... etaj... ap......., 
tel............................................ fax..................................., afresa de e-mail......................................, 

înregistrată la registrul comerţului ................................. la nr..........................., în vederea efectuării 
de înregistrări/modificări în registrul agricol, declar următoarele : 
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
Anexez la prezenta copii ale următoarelor documente, certificat pentru conformitate cu originalul: 
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  
Prin semnarea prezentei am luat la cunostinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se 
pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 

Dată în faţa secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale ........................ 
            Data......................                                             Subsemnatul/Împuternicit, 

                                                                                ........................................................ 
                                                                                  (Numele,prenumele şi semnătura ) 
 



 
 
 
 
 
 

CONTRAVENŢII 
 

Potrivit prevederilor art.20, alin.(1) al O.U.G. nr.28/2008 privind Registrul 

Agricol,  cu  modifcările  şi  completările  ulterioare,  constituie  contravenţie  şi  se 

sancţioneză  cu  amendă  de la 100 lei la 500 lei,  în  cazul  persoanelor fizice, 

respectiv cu amendă de la 300 lei la 1500 lei, în cazul persoanelor juridice.: 
 

a)  refuzul  de  a  prezenta  primarului  sau  persoanelor  împuternicite  de  

acesta, documentele şi evdenţele necesare în vederea verificării realităţii 

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 stabilite şi în forma solicitată, a datelor care fac 

obiectul Registrului Agricol. 
 

Prevederile referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile O.U.G. 

nr.2/2001   privind   regimul   juridic   al   contravenţiilor,   cu   modificările   

şi completările ulterioare. 


