ROMANIA
JUDETUL VASLUI
PRIMARIA FERE$TI

in aten(ia persoanelor fizice gi juridice,

de pe raza Comunei Feresti,

Judeful Vaslui
In conformitate cu prevederile articolului nr. 11 din Ordonanfa de Guvern nr.2812008 privind Registrul Agricolo
cu modificlrile qi completirile ulterioare, avefi obligafia, pentru anul202l, sa respectafi urmltoarele prevederi :
ART.

11

(1) Termenele la care persoanele fizice qi juridice au obliga{ia
sunt urmltoarele:

si declare datele pentru inscrierea in registrul agricol

intre 5 ianuarie qi ultima zi lucritoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodiriei, terenul
aflat in proprietate/folosin{i, clidirile qi mijloacele de transport cu trac(iune animali qi mecanici, maqinile, utilajele
qi instala(iile pentru agriculturl qi silviculturi, efectivele de animale existente in gospodirie/unitatea cu personalitate
iuridicl la inceputul fieclrui an, precum qi modificlrile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale
pe care le de{in, ca urmare a vflnzirii-cumpiririi, a produqilor ob(inu{i, a mor{ii sau a sacrificirii animalelor ori a
altor intriri-ieqiri;
a)

b) intre I qi ultima zi lucrltoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosin{i a terenului, suprafe{ele
cultivate, numirul pomilor in anul agricol respectiv;

juridice au obliga{ia sI declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, si in afara
termenelor prevlzute la lit. a) Ei b), in termen de 30 de zile de la apari(ia oriclrei modificlri.
(2) in cazul in'care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declara(iile la termenele previzute la alin. (1), se
considerl ci nu au intervenit niciun fel de modificlrio fapt pentru care in registrul agricol se reporteazd din oliciu
c) persoanele fizice qi

datele din anul precedent, cu men{iunea <<report din oficiu> la rubrica <<semnitura declarantuluil>.

in cazul clidirilor, cfft qi al terenurilor, dacl se constatfl diferen(e intre suprafefele inscrise in actele de
proprietate qi situa{ia reali rezultati din misurltorile executate in condiliile Legii nr. 711996, republicati, cu
modificlrile qi completirile ulterioare, in registrele agricole se inscriu suprafe{ele care corespund realitlfii, dovedite
prin lucriri tehnice de cadastru.
(5) tn cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren are consemnatfl o altl categorie de folosin{5 decit situa{ia
reali, in registrul agricol se inscrie categoria de folosin{i care corespunde realiti{ii, pe baza declara(iei depuse de
persoana care are aceasti obliga(ie, potrivit prezentei ordonan(e. In mod similar se procedeazi qi in cazul in care,
(4) AtAt

intr-un act de proprietate, un teren este consemnat c[ figureazi in intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor
urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat in extravilan/intravilan.
(6) in cazul in care o clldire este in stare avansatl de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din
registrul agricol se face pebaza autoriza{iei de desfiin{are, emisl potrivit legii."
ART.20
(1) Constituie contraven{ie qi se sanc(ioneazi cu amendi de Ia 100 lei la 500 lei, in cazul persoanelor frzice,, respectiv
cu amendl de la 300 lei la 1.500 lei, in cazul persoanelor juridice, urmltoarele fapte:
a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor imputernicite de acesta documentele qi a evidenlele necesare in
verificlrii realiti{ii datelor;

vederea

b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor imputernicite de cltre primar de a constata Ia fa{a locului situalia
reali, in vederea verificirii concordan(ei dintre aceasta qi datele din registrul agricol;
c) nedeclararear la termenele qi in forma stabilite de prezenta ordonanfl sau de normele tehnice prevlzute
care fac obiectul registrului agricol;
alin. (3), dup[ caz, a

d) refuzul de a p

ui informafiile, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1).
SECRETAR GENERAL

INSPECTOR,

,,"".':PILUTA

TEODORA,MOCANU

Cl."Lw*t'*v

la art.7

