OBLIGAȚIILE PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE CU PRIVIRE LA
REGISTRUL AGRICOL

În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a
terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie
la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei
publice locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor organizează întocmirea şi
ţinerea la zi a registrului agricol.
Registrul agricol naţional (RAN) reprezintă sistemul informatic centralizat care
gestionează conţinutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale, fiind implementat, dezvoltat şi administrat de către Agenţia
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Registrul agricol se întocmeşte în format electronic, pe fiecare localitate
componentă a unităţii administrativ-teritoriale, cu obligaţia de a se interconecta cu
Registrul agricol naţional (RAN), în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a
datelor gestionate de către acesta. În cazul unităţilor administrativ-teritoriale unde nu s-a
trecut la gestionarea registrului agricol în format electronic, acesta se poate întocmi pe
suport hârtie.
Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre modul de întocmire
a registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacităţii
administrative de care dispune. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se
întocmeşte şi se ţine la zi în format electronic.
Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în
care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile
agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau juridice care au teren în
proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:
a)capul gospodăriei şi membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal
societăţii/asociaţiei agricole sau al
persoanei
juridice care are teren
proprietate/folosinţă;

al
în

b)terenurile pe care le deţin în proprietate sau în folosinţă pe categorii de folosinţă şi pe
destinaţie a terenului, intravilan/extravilan, suprafeţe cultivate cu principalele culturi şi
numărul de pomi, pe specii;
c)efectivele de animale, pe specii şi categorii, existente la începutul fiecărui an;
evoluţia anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri,
iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum şi alte animale
domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii
în registrul agricol;
d)clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
e)mijloacele de transport cu tracţiune animală;
f)mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule
pentru transportat mărfuri, maşinile şi utilajele pentru agricultură şi silvicultură;
g)orice alte echipamente, utilaje şi instalaţii/agregate pentru agricultură şi silvicultură.
Fiecare imobil situat în intravilanul localităţilor se identifică, potrivit nomenclaturii
stradale, prin adresa acestuia, individualizată prin denumirea străzii şi numărul
administrativ, atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale şi, după caz,
după numărul cadastral.

În cazul blocurilor de locuinţe, precum şi în cel al clădirilor alipite situate în cadrul
aceleiaşi curţi-lot de teren, care au un sistem constructiv şi arhitectonic unitar şi în care
sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/reşedinţă/sediu cuprind
strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul.
Fiecare proprietate situată în extravilanul localităţilor, atât în cazul clădirilor, cât şi
în cel al terenurilor, cu sau fără construcţii, se identifică prin denumirea parcelei, numărul
topografic
al
parcelei/tarlalei/solei
sau
prin
denumirea
locului,
potrivit
toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici.
Terenurile, cu sau fără construcţii, situate în intravilanul localităţilor sau în
extravilan, care sunt înscrise în cartea funciară, se înscriu în registrul agricol,
identificându-se prin numărul cadastral sau topografic şi numărul de carte funciară, după
caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, pe gospodării ale populaţiei, se
organizează evidenţa centralizată pe fiecare comună, oraş, municipiu şi sector al
municipiului Bucureşti privind:
a)numărul de gospodării ale populaţiei, de clădiri existente la începutul anului pe raza
localităţii, de mijloace de transport cu tracţiune mecanică şi/sau animală, precum şi de
utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură;
b)modul de folosinţă a terenurilor, suprafeţele cultivate cu principalele culturi; numărul
de pomi fructiferi, pe specii;
c)efectivele de animale, pe specii şi categorii, precum şi ale familiilor de albine la
începutul fiecărui an şi evoluţia anuală a acestor efective.
Se
membrilor
împreună,
animalele,

consideră gospodărie, în sensul O.G. nr.28/2008, actualizată, totalitatea
de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc
având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin
consumă şi valorifică în mod comun produsele agricole obţinute.

În registrul agricol se înscriu gospodăriile populaţiei, cu tot terenul în proprietate
şi cel pe care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz,
clădirile cu destinaţia de locuinţă şi construcţiile-anexe, animalele pe care le deţin pe raza
unei localităţi, indiferent de domiciliul proprietarului.
La oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se înscriu în registrul
agricol numai gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi acelea care
deţin animale pe raza lor administrativ-teritorială.
Persoanele care nu au domiciliul în localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul în
altă ţară, dar care au pe raza localităţii terenuri, animale sau clădiri existente la începutul
anului pe raza localităţii vor fi înscrise în registrul agricol după gospodăriile persoanelor
care au domiciliul în localitate şi după ce s-au lăsat file libere pentru gospodăriile care se
vor forma ulterior datei întocmirii registrului.
Cu privire la situaţia juridică a terenului, se vor lăsa file libere pentru înscrierea
modificărilor care intervin pe parcursul unui an ulterior datei întocmirii registrului agricol,
ca efect al dobândirii/transmiterii dreptului de proprietate/folosinţă ori al schimbării
categoriei de folosinţă. Pentru imobilele intabulate, actualizarea situaţiei juridice se va
face în baza extrasului de carte funciară de informare eliberat părţilor după înscrierea în
cartea funciară a actelor în cauză.
Registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care
constituie o sursă importantă de informaţii, va fi numerotat, parafat şi sigilat, filele
necesitând a fi cusute pentru evitarea desprinderii acestora, ca urmare a utilizării
îndelungate a registrului agricol, precum şi înregistrat în registrul de intrare-ieşire de la
nivelul Primăriei orașului Lipova. Informaţiile conţinute în baza de date a registrului

agricol gestionat în format electronic sunt informaţii oficiale şi sunt supuse
reglementărilor legale privind securitatea, integritatea şi funcţionalitatea sistemelor
informatice. Documentele eliberate pe suport hârtie în baza informaţiilor existente în
baza de date electronică privind registrul agricol se supun aceloraşi prevederi legale ca în
cazul în care registrul agricol este gestionat numai pe suport hârtie.
Registrul agricol gestionat în format electronic conform formularelor registrului
agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului se ţine în baza unui program informatic
contractat de fiecare unitate administrativ-teritorială, cu respectarea prevederilor legale
privind achiziţiile publice.
Registrul agricol naţional (RAN) are suportul grafic realizat pe baza datelor din
infrastructura naţională de informaţii spaţiale.
Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie, cât şi cel în format electronic, se
reînnoieşte o dată la 5 ani, realizându-se în mod obligatoriu corespondenţa la nivelul
aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice locale atât cu poziţia din registrul agricol
pentru perioada anterioară, cât şi cu numărul din rolul nominal unic ce îl priveşte pe
contribuabilul respectiv. În situaţia în care în perioada anterioară gospodăria în cauză nu
a avut deschisă poziţie în registrul agricol, se face menţiunea "poziţie nouă".
Orice entitate ce face obiectul înscrierii în registrul agricol are obligatoriu
menţiunea privind codul de identificare fiscală, atribuit potrivit legii.
Registrul agricol constituie:
a)sursă de date pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar,
al protecţiei sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar şi altele asemenea;
b)bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor, cum ar fi: eliberarea
documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor şi păsărilor, în vederea
vânzării în târguri şi oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării
produselor la piaţă, privind starea materială pentru situaţii de protecţie socială, pentru
obţinerea unor drepturi materiale şi/sau băneşti şi altele asemenea;
c)bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafeţelor
de teren şi de evidenţă a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în
vederea solicitării de plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii din domeniul vegetal şi zootehnic, inclusiv în
sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piaţă, precum şi alte forme de
sprijin finanţate din fonduri europene şi din bugetul naţional;
d)sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, pentru pregătirea
şi organizarea recensămintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj,
pentru actualizarea Registrului statistic al exploataţiilor agricole şi altele asemenea.
Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice care fac obiectul
înregistrării în registrul agricol se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale
de evidenţă a persoanelor, la cererea primarilor, în scopul exercitării atribuţiilor legale,
fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif, organizarea registrului agricol având
caracterul unei acţiuni de interes public.
Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativteritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe
propria 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. 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 anterior prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau

vor putea face declaraţii prin procură. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va
putea da declaraţia.

Înscrierea datelor în registrul agricol se face de către persoanele cărora le revine,
prin dispoziţie a primarului, obligaţia completării, ţinerii la zi a registrului agricol atât pe
suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi a centralizării şi transmiterii datelor
către Registrul agricol naţional (RAN). Secretarul oraşului Lipova coordonează, verifică şi
răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol şi de transmitere a
datelor către Registrul agricol naţional (RAN).Orice modificare a datelor înscrise în
registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului , pe baza unor
documente justificative.
Datele scrise în registrul agricol privind efectivele de animale sunt puse de acord
cu evidenţele sanitar-veterinare. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi să
efectueze unele activităţi sanitar-veterinare publice şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale
pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu» au obligaţia punerii la dispoziţia
primarilor a informaţiilor privind efectivele de animale deţinute de persoanele fizice sau
juridice.
Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare
datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a)între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale
privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile 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 vânzăriicumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrăriieşiri;
b)între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de
folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c)persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul
agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la
apariţia oricărei modificări.
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 «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».
Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între
suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile
executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite
prin lucrări tehnice de cadastru.
În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă
categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de
folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are
această obligaţie, potrivit O.G. nr.28/2008, actualizată. În mod similar se procedează
şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în
intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor
urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui
dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de
desfiinţare, emisă potrivit legii.
Centralizarea datelor pe oraş se va face în următoarele perioade:
a)până la 15 aprilie, pentru datele privind efectivele de animale în gospodării/unităţi cu
personalitate juridică la începutul fiecărui an şi evoluţia efectivelor de animale pe întregul
an precedent, producţia animală obţinută de gospodării/unităţi cu personalitate juridică
pe anul precedent, precum şi pentru datele privind clădirile noi şi cele la care au fost
efectuate lucrări care privesc modificarea obligaţiilor fiscale locale, terenurile, mijloacele
de transport, echipamentele, utilajele şi instalaţiile/agregatele pentru agricultură şi
silvicultură;
b)până la 30 iunie, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele
cultivate şi numărul pomilor pentru anul agricol.
În perioada de înscriere a datelor în registrul agricol se colectează informaţii prin
sondaj de la gospodării şi unităţi cu personalitate juridică cu privire la producţia vegetală,
animală, precum şi cu privire la producţia apicolă. Metodologia sondajului se
reglementează prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol. Pe
baza acestor informaţii şi a altor date furnizate de organele tehnice agricole se
determină, pe oraş, producţia vegetală, animală, precum şi producţia apicolă şi efectivul
de familii de albine din gospodăriile populaţiei.
Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele
prevăzute, date corecte şi complete, în vederea înscrierii acestora în registrul
agricol.

SECRETAR AL comunei CONOP
Jr.Nistor Nicoleta-Mihaela

