JUDETUL BACAU
COMUNA OITUZ
NR /to DtN os.ot.aa/8
ANUNT

Prin prezenta aducem la cunostinta cetatenilor comunei oituz,
prevederile art.11 si cele ale art.12 din ordonanta Guvernului nr.2gl2o0g
privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare:

ART.11
(1) Termenele Ia care persoanele fizice si juridice au obligatia sa
declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:
a) intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele
anuale privind membrii gospodariei, terenul aftat in proprietate/folosinta,
cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile,
utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicrlltura, efectivele de animale
existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica Ia inceputul fiecarui
an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele
de animale pe care Ie detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsiror
obtinuti, a moftii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
b) intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datete privind
categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in
anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice si juridice au obtigatia sa declare date, pentru a fi
inscn'se in registrul agricol, si in afara termenelor prevazute la lit. a) si b), in
termen de 30 de zile de Ia aparitia oricarei modificari.
(2) ln cazul in care persoanele fizice sau cete juridice nu fac declar.atiite Ia
termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au interuenit niciun fel de
modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datete
din anul precedent, cu mentiunea < report din oficiut>. la rubrica K semnatura

declarantului>.
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inregistrarea/modificarea datelor in
registrul agricol, precum si a notelor de constatare intocmite de persoanele
prevazute la art. 9 alin. (1), cu prilejul.verificarilor pivind situatia reala, se
stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului
agricol.
. 5i
(4) Atat in cazul cladirilor, cat si at terenurilor, daca se constata diferente
intre suprafetele inscise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din

(3) Modelele declaratiilor privind

masuratorile executate

in

conditiile Legii

nr.

7/1996, republicat4

,cu

modificarile

si completarile ulterioare, in

registrele agricole

se

inscriu
suprafetele care corespund realitatii, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru.
(5) ln cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren are consemnata o
alta categorie de folosinta decat situatia reala, in registrul agricol se rnscn'e
categoria de folosinta care corespunde realitatii, pe baza declaratiei depuse
de persoana care are aceasta obligatie, potrivit prezentei ordonante. ln mod
similar se procedeaza si in cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren
esfe consernnat ca figureaza in intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit
planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat in
extrav i I a n /i nt rav i I a n.
(6) In cazul in care o cladire este in stare avansata de degradare ca urmare
a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza
autorizatiei de desfiintare, emisa potrivit legii.

ART.12

Centralizarea datelor pe comuna, oras,. municipiu si sector al
municipiului Bucuresti se va face in urmatoarele perioade:
a) pana la 15 aprilie, pentru datele privind efectivele de animale in
gospodarii/unitati cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an si evolutia
efectivelor de animale pe intregdl an precedent, productia animala obtinuta de
gospodarii/unitati cu personalitate juridica pe anul precedent, precum si pentru
datele pivind cladirile noi si cele la care au fost efectuate lucrari care privesc
modificarea obligatiilor fiscale locale, terenurile, mijloacele de transport,
echipamentele, utilajele
instalatiile/agregatele pentru agricultura sl
silvicultura; .
b) pana Id 30 iunie, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului,
suprafetele cultivate si numarul pomilor pentru anul agricol.
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