
                              Anunț privind înscrierea în Registrul Agricol 

 

 In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol , modificata , 

completata și aprobata prin Legea nr.98/2009, orice entitate (persoana fizica sau juridica) are obligatia sa declare 

datele pentru inscrierea in registrul agricol. 

Declararea și înscrierea datelor în Registrul Agricol de către toți deținătorii de terenuri, animale și păsări: 

1. Gospodării ale populației cu domiciliul în comuna COJASCA, care dețin terenuri agricole sau silvice, precum și 

cele care dețin animale din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline, păsări și familii de albine; 

2. Persoane fizice cu domiciliul în alte localități, care dețin terenuri, animale, păsări și/sau construcții pe raza 

comunei COJASCA; 

3. Unități cu personalitate juridică cu sediu în comuna COJASCA (societăți comerciale, societăți/asociații agricole, 

unități de învățământ, sănătate. culte, industrie, transport, construcții, administrație publică etc., cu excepția 

unităților aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiției și Serviciu: 

Român de Informații, care dețin terenuri, animale, păsări și/sau construcții pe raza orașului; 

4. Unități cu personalitate juridică cu sediul în altă localitate, care dețin terenuri, animale, păsări și/sau construcții 

pe raza comunei COJASCA  

Perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol 

sunt urmatoarele : 

 

1. 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care 

îl utilizează, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală 

și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în 

gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul 

anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin , ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, 

a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri; 

2. 1 -31 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul 

agricol respectiv; 

3. persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara acestor 

intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariția 

modificării.În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termene prevăzute mai sus 

menționate, 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 mențiunea corespunzătoare la rubrica semnătura declaratului. 

4. Inscrierea datelor in registrul agricol in a carui raza administrativ-teritoriala iși are domiciliul capul gospodariei 

se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt 

membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu. 

5. Pentru persoanele juridice datele se inscriu in registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal 

respectiv, insotite de documente. 

La comune se inscriu in registrul agricol toate gospodariile populatiei, chiar daca nu detin terenuri agricole și 

silvice, animale sau cladiri utilizate ca locuinta și constructii-anexe. 

Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta primarului, prefectului și 

persoanelor imputernicite de acestia documentele și evidentele necesare in vederea verificarii realitatii datelor, 

nedeclararea la termenele stabilite și in forma solicitata a datelor care fac obiectul registrului agricol constituie 

contraventie și se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei in cazul persoanelor fizice, iar in cazul 

persoanelor juridice, cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei. 

Atasam la prezentul anunt modelul de declaratie data pe propria raspundere de catre capul gospodariei sau, in 

lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu 



 

NR. 

INREG………………………………… 

LUAT IN EVIDENTA 

REG.AGR.VOL………POZ……………… 

DATA                                  SEMNATURA  

LUAT IN EVIDENTA 

REG.ROL. NR. ……………… 

DATA                                  SEMNATURA 

DECLARATIE 

Pentru completarea registrului agricol 

 Subsemnatul/Subscrisa ____________________________, domiciliat in/sediul in 

____________________________, str.________________, nr.______, bl.___,sc.__, et.__,ap.__, jud. ________________, 

avand CNP/CUI__________________, depun prezenta declaratie, pe propria raspundere, in vederea inscrierii in registrului 

agricol. 

 CAP.1.COMPONENTA GOSPODARIEI 

Numele si prenumele membrilor 

gospodariei 

CNP SEX LEGATURI DE 

RUDENIE 

DATA 

NASTERII 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

NOTA: Se vor ANEXA COPII XEROX certificate de stare civila pentru verificarea CNP si B.I. pentru verificarea 

domiciliului capului gospodariei. 

 

CAP.2.Terenuri in proprietate:Se va evidential terenurile aflate in proprietate, pe total suprafata, in localitate, alte 

localitati, diferentiat pe caategorii de folosinta, inclusive curti, cladiri. 

Categoria de teren TOTAL LOCALITATEA ALTE 

LOCALITATI 

ACTE DE 

PROPRIETATE 

ARABIL     

PASUNI NATURALE     

FANETE NATURALE     

LIVEZI SI POMI     

VII,PEPINIERE VITICOLE 

SI HAMEISTE 

    

GRADINI FAMILIALE     

FOND FORESTIER     

CURTE, CLADIRI     

DRUMURI     

TERENURI DEGRADATE 

SI NEPRODUCTIVE 

    

CAP.3. Modul de utilizare a suprafetei agricole situate in com. COJASCA 

Suprafata Agricola in proprietate Cod 

rand 

ha ari  Cod 

rand 

ha ari 

01     

Suprafata Agricola primita 02   Suprafata Agricola data 09   

- In arenda 03   - In arenda 10   

- In parte 04   - In parte 11   

- Cu titlu gratuit 05   - Cu titlu gratuit 12   

- In concesiune 06   - In concesiune 13   

- In asociere 07   - In asociere 14   

- Sub alte forme 08   - Sub alte forme 15   



Din rand 09:la societati,asociatii agricole 

cu personalitate juridica 

16   Suprafata Agricola utilizata 17   

 

Acte doveditoare___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Cap.4. Suprafata arabila cultivate pe raza localitatii 

 

Plante cultivate: 

TEREN CULTIVAT ___________________ HA;                         TEREN IN REPAUS 

__________________HA 

 HA  HA 

GRAU  SFECLA PT. FURAJ  

ORZ  CARTOF  

SECARA  VARZA  

OVAZ  LUCERNA  

PORUMB  LEGUME  

SFECLA DE ZAHAR  ALTELE  

 

CAP.5. POMI FRUCTIFERI(in livezi si razleti pe specii) 

 BUC   BUC 

MERE  VISINE  

PERE  NUC  

PRUNE  CAISE  

CIRESE  ALTELE  

CAP.6. Suprafete amenajate pentru irigatii in localitate si alte localitati, pe categ.de folosinta si culturI, suprafata: 

_____ ha. 

CAP.7. ANIMALE DOMESTIC SI/SAU SALBATICE: 

Specie/categorie de 

animale 

Sem 

I 

Sem 

II 

Specie/categorie de 

animale 

Sem 

I 

Sem 

II 

Specie/categorie de 

animale 

Sem 

I 

Sem 

II 

Bovine sub 1 ani   Ovine    Animale de blana   

Bovine de 1-2 ani 

total 

  Caprine   Pasari    

Bovine de 2 ani si 

peste 

  Porcine    Familii de albine   

Female de 2 ani si 

peste 

  Cabaline      

Juninci    Magari      

Vaci    Catari      

Bubaline    Iepuri       

CAP.7. Evolutia efectivelor de animale, in cursul anului in propr.gospodariilor/exploatatiilor agricole fara pers. 

Juridical, cu domiciliul stabil in localitate si/sau in proprietatea unitatilor cu personalitate juridica, care au activitate 

pe raza localitatii. 

- specie obisnuita,cumparari, alte intrari, vanzari, taieri,animale moarte,alte iesiri 

___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_________ 

CAP.9. Utilaje, instalatii agricole si mijloace de transport existente la inceputul 

anului:________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______ 

CAP.10. Aplicarea ingrasamintelor, amendamentelor si pesticidelor pe suprafete situate pe raza localitatii. 

DENUMIRE Suprafat – ha-  Cantitate  - kg -   DENUMIRE Suprafat – ha-  Cantitate – kg -   

Ingrasaminte chimice   Insecticide    



Ingrasaminte naturale   Fungicide    

Amendamente    Erbicide    

 

 

 

CAP.11. CONSTRUCTII EXISTENTE PE RAZA LOCALITATII -  DENUMIREA CONSTRUCTII: 

Cladiri cu destinatia de locuinta                                                                                                              Supr.                                           

AN 

A) Suprafata construita_____________________   Grajduri _____________________________ 

      Cod material constr. ___________________                    Patule _______________________________ 

      Anul darii in folosinta____________________                  Magazii,hambare pt.cereale_______________ 

B) Suprafata construita_____________________    Sura, fanar ____________________________ 

      Cod material constr. ___________________       Remize, soproane_______________________ 

      Anul darii in folosinta____________________   Garaje________________________________ 

C) Suprafata construita_____________________ 

      Cod material constr. ____________________ 

      Anul darii in folosinta____________________  

 Alte cladiri si constructii anexe__________________________________ 

Cod material constructia: 1-Beton armat, sau prefabricate din beton; 2- Caramida, piatra sau inlocuitor; 3-Lemn(barne,bile 

etc.);  

4- Paianta,chiripici; 5 – Alte materiale. 

Detin acte de proprietate/nu detin acte de proprietate pentru cladiri. 

 

IDENTIFICAREA TERENURILOR PE PARCELE 

Nr. 

crt. 

Denumirea parcelei Suprafata Localizare parcela Categoria de 

folosinta 

Nr. bloc 

fizic Intravilan Extravilan Nr. top. 

Nr. 

cadastral 

C.F. 

ha ari ha ari     

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

Anexez: CF nr.______________, CVC nr.___________, CM nr._____________, CD nr.______________. 

 

Cunoscand consecintele penale ale unei declaratii nesincere prevazute de art.292 din Codul penal, declare pe propria 

raspundere ca datele si informatiile prezentate corespund realitatii. 

 

DATA______________________          SEMNATURA______________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 


