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ANUNT -INVITATIE 

Actualizare date Registrul Agricol 

in scopul asigurarii unci evidente unita:re privind terenurile agricole atlate in proprietate/ln 

folosinta! in arenda -comodat, a efectivelor de animale, intre Rcgistrul Agricol ~i Scrviciul Taxc 

~i Impozite Loca1e, ~i avand in vedere prevederile art. 11 din Ordona:nta Guvernului nr. 28/2008 

privind Registrul Agricol, cu modificarile ~i completarile ulterioare , perioadele la care persoanele 

fizice ~i juri dice au obligaria sa declare datele pentru inscrierea in registru agricol sunt unnatoarele: 

- intre 5 ianuarie ~i ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind 

membrii gospodariei, terenul atlat in proprietate/folosinta, cladirilc §i mijloacclc de tra:nspoti 

cu tracJiune animala ~i mec<mica, ma~inile, utilajcle §i instalatiile pentru agricultura §i 

silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitate<t cu personalitate juridica Ia 

inceputul fiecarui an, precum ~i modificarile intervenite in cmsul mmlui prezent in efectivele 

de a:nimale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produ~ilor obtinuti, a mot1ii 

sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-ie~iri; 

intre 1 ~j ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a 

terenului, suprafeJele cultivate, numfrrul pomilor in anul agricol respectiv; 

- Persoanele fizice §i juri dice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol 

in termen de 30 de zile de la apm·itia oricarei modiiicfu-i. 

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de Ia 100 lei Ia 500 lei In cazul 

persoanelor iuice si de Ia 300 lei la 1500 lei in cazul persoanelor iuridice, potrivit 

prcvederilor art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 28/2008, nedeclararea, Ia termeneJe si in forma 



stabilite de prezenta ordonantii sau de normele tehnice prevazute Ia art. 7 alin (3), dupa caz, 

a datelor care fac obiectul registrului agricol. 

In cazul in care persoanele fizice sau cele juridicc nu fac declaratiile Ia termenele prevazute, 
' - I 

se considera ca nu au intervenit nici un fcl de modificari, fapt pentm care in registru agricol se 

raporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentitinea «report din oficiu« la 

)rubric a «setmmtura declarantului «. ( ... ) 

Va aducem Ia cunostinta ca sunteti invitati in perioada 10.01.2022-28.02.2022 Ia sediul 

Primariei Municipiului Sacele, Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru cu actul de 

idcntitate ~i toate actele de proprietatc pe care le dctincti in vcderea actualizarii datelor in 

Registrul Agricol . 

Va comunicam faptul ca documentelc se pot trimitc ~i prin e-mail Ia adresa: 
primaria@municipiulsacele.ro 
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