ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

Primăria comunei BĂNIA
Tel/fax 0255/243718; tel.243611
www.primariabania.ro; primariabania@yahoo.com

ANUNT
PRIVINDCOMPLETAREA REGISTRULUI AGRICOL
PE ANUL 2019
În conformitate cu legislaţia specifică se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a datelor ce fac
obiectul Registrului agricol, pentru perioada 2015-2019. Această activitate se realizează de autorităţile
administraţiei publice locale şi are drept scop asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi
dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale.
In 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 unei localităţi, indiferent de domiciliul
proprietarului.
Prin animale se înţeleg următoarele specii: 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 inscrierii in registrul agricol.
Se consideră gospodărie, în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol,
totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună,
având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună terenul sau întreţin animalele, consumă şi
valorifică în mod comun produsele agricole obţinute.
Au obligaţia de a declara date :
1) persoane fizice cu domiciliul în Comuna Bania ( inclusiv localitatea componenta Garbovat )
care deţin terenuri agricole şi silvice şi / sau efective de animale ca mai sus, aflate pe raza
administrativ-teritorială a comunei Bania.
2) persoane fizice cu domiciliul în alte localităţi dar care deţin terenuri agricole şi silvice şi / sau
efective de animale ca mai sus, aflate pe raza administrativteritorială a comunei Bania ( inclusiv
localitatea Garbovat )
3) persoane juridice cu sediul în comuna Bania Bania ( inclusiv localitatea Garbovat ) care deţin
terenuri agricole şi silvice şi / sau efective de animale ca mai sus, aflate pe raza administrativ-teritorială
a comunei Bania.
4) persoane juridice cu sediul în alte localităţi dar care deţin terenuri agricole şi silvice şi / sau
efective de animale ca mai sus, aflate pe raza administrativteritorială a comunei Bania Bania ( inclusiv
localitatea Garbovat ) .
Prin persoane juridice se înţelege: entităţi cu personalitate juridică cum ar fi societăţile
comerciale, asociaţiile agricole, unităţile de învăţământ, unităţile sanitare, unităţile de cercetare
dezvoltare în domeniul agriculturii, cultele recunoscute, precum şi părţile componente ale acestora cu
personalitate juridică, unităţile de prestări servicii, ocoalele silvice de stat şi cele private, formele
asociative înfiinţate conf. prevederilor Codului Silvic, unităţile administrativ teritoriale, alte instituţii /
autorităţi publice de nivel local, judeţean, regional sau central, precum şi orice alte entităţi cu
personalitate juridică

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială își are
domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației 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 exercițiu. Pentru persoanele
juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul
legal respectiv, însoțite de documente.
Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prin poştă, cu
confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.
Modelul de declaratie este afisat si pe site Primariei la adresa www.primariabania.ro.la
sectiuneaRegistrul agricol.

Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația 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 intrari-iesiri;
b) 1-31 mai, pentru datele privind modul 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 acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de
30 de zile de la apariţia modificării.
În cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute mai
sus 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".
Declararea datelor în registrul agricol al comunei Bania se face la sediul Primăriei Bania Compartiment Registrul Agricol în fiecare zi de luni pana vineri între orele 9-15 .
Faţă de acestea, vă invităm la sediul Primăriei pentru depunerea declaraţiei cu privire la datele
ce se înscriu în Registrul agricol. Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a
titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot
face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie.
Pentru efectuarea unei declaraţii complete care să conţină datele conform formularului
Registrului agricol, vă rugăm să aveţi asupra dumneavoastră documente şi să fiţi în măsură a furniza
date, după caz, privind:
Acte necesare :
•

•
•

cerere /declaraţie care se va completa la sediul Primariei sau se va descarca de pe site
www.primariabania la sectiunea Registrul agricol pentru cei care doresc sa o
completeze acasa.
în cazul persoanelor fizice sau juridice care nu se pot prezenta personal la
sediul instituţiei noastre modelul de cererere se poate descarca de pe site
www.primariabania la sectiunea Registrul agricol si se va transmite prin orice mijloc de
corespondenta cu mentiunea ” pentru registrul agricol”
actele de identitate ale tuturor membrilor gospodarie pentru verificarea corectitudinii
datelor cu caracter personal (CNP.adresa de domiciliu etc).
actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor atat pentru terenuri cat
si pentru constructii ( titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, donaţie,

•

certificat moştenitor, extras de carte funciară sau, după caz, plan de amplasament şi
delimitare, fişa bunului imobil , sentinţe civileetc). In cazul terenurilor aflate în folosinţă
contract de arendare , contracte de inchiriere sau alte contracte din care rezultă dreptul
de folosinţă
Important. In cazul efectivelor de animale documente şi/sau informaţii privind
animalele domestice deţinute la începutul anului,pe specii, grupe de vârstă şi sex;
Persoanele care au inregistrate animale la medicul veterinar trebuie sa prezinte
adeverinta eliberata de acesta cu efectivele de animale inregistrate din care sa
reiasa date cu privire la acestea respectiv rasa,sex.varsta.nr.crotal etc.

De asemenea persoana care declara trebuie sa fie capabil sa furnizeze informatii cu
privire la:
•
•
•

•
•

nr. unic de identificare respectiv RO-ul atribuit de APIA (Agentia de Plati si Interventii in
Agricultura) pentru fermierii care au depus cerere unica de sprijin pe suprafata.
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 intrari-iesiri avand asupra dvs
documente justificative eliberate de medicul veterinar
Informaţii privind: suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii(din terenul proprietate,
arendat, cote-părţi, etc);
numărul de pomi fructiferi – în livezi şi răzleţi - pe specii şi soiuri;

Vă informăm ca constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei, in cazul
persoanelor fizice, respectiv cu amenda de la 300 lei la 1500 lei in cazul persoanelor juridice:
a) refuzul de a prezenta primarului ,prefectului sau persoanelor imputernicite de acestia, documentele
si evidentele necesare in vederea verificarii realitatii datelor;
b) nedeclararea, la termenele stabilite si in forma solicitata, a datelor care fac obiectul Registrului
agricol ( art.20 /Ordonanta 28 / 2008).
Prezenta constituie un mod de aducere la cunoştinţă publică a dispoziţiilor legale privind
Registrul agricol, obligaţie care revine autorităţilor administraţiei publice locale şi pe care o considerăm
onorată.
Nutrind convingerea că cele prezentate v-au edificat asupra problematicii privind Registrul
agricol, vă aşteptăm cu interes pentru realizarea acestui raport de autoritate, cooperare şi prestaţie
între administraţia publică locală şi persoanele obligate să declarare în registrul agricol.
Persoana de contact: Agent agricol Marin Mihai. Telefon 0763644011
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