
INSCRIEREA DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL  

 

 CE REPREZINTA REGISTRUL AGRICOL? 

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. 

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 utilizate 

ca locuinţă şi construcţiile-anexe şi animalele pe care le deţin pe raza unitatii administrativ 

teritoriale (UAT) a orasului Beclean, indiferent de domiciliul proprietarului. 

 

 

 CINE POATE SOLICITA ACEST SERVICIU? 

 

      Orice persoana fizica sau juridica cu domiciliul/ sediul in raza unitatii administrativ 

teritoriale a orasului Beclean, cat si persoanele cu domiciliul/ sediul in alte localitati, inclusiv 

persoanele cu domiciliul in alta tara, dar care au pe raza UAT Beclean terenuri, animale sau 

cladiri pot beneficia de acest serviciu. 

 

 

 CARE SUNT DATELE OBLIGATORII CARE TREBUIE DECLARATE 

PENTRU INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL SI TERMENELE 

DE DECLARARE ALE ACESTORA?   

 

Perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru 

înscrierea în registrul agricol, conform art. 11, alin. (1) si (2)din Ordonanta nr. 28/2008 

privind 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; 

 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 a sacrificării animalelor ori a 

altor intrări-ieşiri. 

 

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele, din anul agricol 

respectiv, privind: 

 categoria de folosinţă a terenului,  

 suprafeţele cultivate,  

 numărul pomilor. 

 



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 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. 

 

 

 CARE SUNT DOCUMENTELE NECESARE SI PASII CARE TREBUIE 

URMATI? 
 

Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza unei CERERE-DECLARATIE date 

pe propria răspundere sau/ si pe bază de documente, dupa cum urmeaza: 

 

 datele privind componenta gospodariei/ exploatatiei agricole fara personalitate 

juridica din raza UAT Beclean 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; 

 

 datele privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate  asupra 

acestora, precum si a schimbarii categoriei de folosinta  se poate face numai pe baza 

de documente anexate la cererea-declaratie facuta sub semnatura capului de 

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

de capacitate deplină de exerciţiu, sub sanctiunea nulitatii; 

 

 datele scrise in registrul agricol privind efectivele de animale trebuie puse de acord 

cu evidentele sanitar-veterinare. 

 

Persoanele care nu au domiciliul pe raza UAT Beclean au obligaţia să trimită cererea-

declaraţie 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 cererea-declaraţie în conditiile 

anterior mentionate.  

 

Cererile-declaratii insotite de documentele doveditoare, depuse/ transmise prin posta, cu 

confirmare de primire, la sediul Primariei Orasului Beclean de catre persoanele care doresc 

inscrierea in registrul agricol primesc numar de inregistrare de la Registratura institutiei si 

sunt repartizate spre solutionare responsabilului cu completarea si tinerea la zi a registrului 

agricol. 

Solutionarea solicitarilor se face in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 30 de 

zile de la data inregistrarii lor.  

Dupa operarea inregistrarilor/ modificarilor in registrul agricol, se elibereaza o Declaratie 

fiscala care se inainteaza la Directia Economica din cadrul Primariei Orasului Beclean fiind 

necesara pentru stabilirea taxelor si impozitelor datorate. 

 

MODEL DOCUMENTE:   CERERE-DECLARATIE- formular tipizat 

 



 RASPUNDEREA 
 

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul 

persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, 

următoarele fapte: 

 

a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele 

şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor; 

 

b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a 

constata la faţa locului situaţia reală, în vederea verificării concordanţei dintre aceasta 

şi datele din registrul agricol. 

 

Declararea necorespunzatoare a adevarului (declararea de date neconforme cu realitatea) 

se pedepseste conform legii penale. 

 

 BAZA LEGALA 
 

ORDONANŢĂ nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol 

ORDINUL nr. 25/1382/37/1642/1429/746/20/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 

 

 

 

 


