
Ordonanța nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol 

 

ART. 5 

(2) În registrul agricol se înscriu gospodăriile populației, cu tot terenul în 
proprietate și cel pe care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte 
forme, după caz, clădirile utilizate ca locuință și construcțiile-anexe și animalele 
pe care le dețin pe raza unei localități, indiferent de domiciliul proprietarului. 

4) La orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se înscriu în 
registrul agricol numai gospodăriile care dețin terenuri agricole și silvice, 
precum și acelea care dețin animale pe raza lor administrativ-teritorial ă. 

ART. 8 

 (1) 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 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. 

(2) Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligația să trimită 
declarația prevăzută la alin. (1) prin poștă, cu confirmare de primire, pe 
cheltuiala lor, sau vor putea face declarații prin procură. 

ART . 11 

(1) Perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele 
pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele: 

a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat 
în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile utilizate ca locuință, 
construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, 
mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură, 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; 

b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele 
cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv; 



c) 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 patrimoniul agricol, în termen de 30 de zile de la apariția 
modificării. 

 

(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la 
termenele prevăzute la alin. (1), 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 
declarantului". 

  

ART. 10 

(1)   La completarea registrului agricol cu datele privind efectivele de animale 
va participa un medic veterinar împuternicit de circumscripția sanitar-veterinară 
și/sau un zootehnist de la centrele agricole comunale. 

 

ART. 12 

Centralizarea datelor pe comună, oraș, municipiu și sector al municipiului 
București se va face în următoarele perioade: 

a) până la 30 ianuarie, pentru datele privind evoluția efectivelor de animale pe 
întregul an precedent; 

b) până la 15 februarie, pentru datele privind construcțiile noi (clădiri utilizate 
ca locuință și construcțiile-anexe), mijloacele de transport, utilajele și instalațiile 
pentru agricultură; 

c) până la 15 iunie, pentru datele privind modul de folosință a terenului, 
suprafețele cultivate și numărul pomilor pentru anul agricol respectiv. 


