ANUNŢ PUBLIC
referitor la obligaţiile persoanelor fizice si juridice privind registrul agricol
În atenţia următoarelor categorii de deţinători de terenuri şi animale:
- persoane fizice cu domiciliul fiscal în Păltinoasa;
- persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi;
- persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Păltinoasa (societăţi comerciale,
societăţi/asociaţii agricole, unităţi de învăţământ, sănătate, culte, industrie, transport,
construcţii, administraţie publică etc.);
- persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi, care deţin pe raza comunei
Păltinoasa bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv grădini
din intravilan, pomi fructiferi, viţă-de vie etc.) sau silvice, animale domestice şi/sau animale sălbatice
crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, familii
de albine etc.), utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, construcţii etc.
În temeiul art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu
modificările şi completările ulterioare şi luând în considerare prevederile art.16 din Ordinul
nr.95/153/1998/3241 din 2010 pentru aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol
pentru perioada 2010 – 2014, secretarul comunei Păltinoasa, aduce la cunoştinţă publică, obligaţiile ce
revin persoanelor fizice şi juridice din comuna Păltinoasa, cu privire la registrul agricol şi prevederile
legale incidente în materie:
1. Potrivit prevederilor art.8 din O.G. nr.28/2008 înscrierea datelor în registrul agricol în a
cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei, se face pe baza declaraţiei date
pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al
gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu
în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.
Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută la
alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii personal la
Primăria Păltinoasa, sau prin procură. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da
declaraţia în condiţiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2).
2. În conformitate cu prevederile art.11 din acelaşi act normativ, perioadele la care persoanele
fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în
proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe 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 produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a
altor intrări-ieşiri;
b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cuvenite, numărul
pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice si juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi
în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30
de zile de la apariţia modificării.
3. În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute
la alin. (1), 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 corespunzătoare la rubrica "semnătura
declarantului".
4. Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute la art. 11, date
corecte şi complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.
5. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul
persoanelor fizice, şi de la 300 lei la 1500 lei în cazul persoanelor juridice, potrivit prevederilor art.20
alin.(1) din O.G. nr.28/2008, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare,
nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol.
Având în vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice şi juridice (societăţi comerciale,
societăţi/asociaţii agricole etc.) deţinătoare de terenuri, animale sau alte bunuri ce fac obiectul
înscrierii în registrul agricol, au obligaţia să declare datele mai susmenţionate, în vederea înscrierii în
Registrul Agricol al Comunei Păltinoasa.
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