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ANUNT
PRIVIND DECLARAREA ŞI ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL

de către toţi deţinătorii de terenuri, animale , păsări , clădiri, mijloacele de transport cu
tracţiune animală, mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, orice alte echipamente,
utilaje şi instalaţii/agregate pentru agricultură şi silvicultură existente la începutul anului

pe raza localităţii

           Conform prevederilor art. 11 din OG nr. 28/27.08.2008 privind registrul agricol şi ale 
art. 5 alin. 1 din Ordinul MADR nr. 289 din 17 august 2017 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019, 
persoanele fizice cu domiciliul fiscal în localitatea Băl ăte tiț ș , persoanele fizice cu domiciliul 
fiscal în alte localităţi care deţin bunuri pe raza comunei Băl ăte ti, persoanele juridice cu ț ș
domiciliul fiscal în localitatea  Băl ăte ti , precum şi persoanele juridice cu domiciliul fiscal în ț ș
altă localitate si care detin bunuri in comuna Băl ăte ti au obligaţia de a declara datele privind ț ș
terenurile, animalele , păsările , clădirile, mijloacele de transport cu tracţiune animala, 
mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, orice alte echipamente, utilaje şi 
instalaţii/agregate pentru agricultură şi silvicultură pe care le deţin, în vederea înscrierii în 
registrul agricol al comunei BĂL ĂTE TI, la următoarele termene:Ț Ș
      
        a) între 5 ianuarie – 01 martie, 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 vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării 
animalelor ori a altor intrări-ieşiri; 
        b) între 1 - 31 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. 
           Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului 
de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se poate face numai 
pe baza de documente anexate , la declaraţia – anexa, facută sub semnatura capului de 
gospodărie sau ,în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sanctiunea nulităţii. 
            În cazul în care nu exista documente, înregistrarea se poate face pe baza declaraţiei date 
sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru  major al gospodăriei,
sub sancţiunea nulităţii. 
           Având în vedere prevederile legale menţionate, vă solicităm să vă prezentaţi la sediul 
Primăriei comunei Băl ăte ti , jude ul Neamt în vederea depunerii declaraţiei. ț ș ț

SECRETAR,
URSACHE ELENA



          


