
PRIMARIA ORASULUI BREZOI, 
JUDETUL VALCEA, 

E X T R A s 

din ORDONANTA nr . 28 din 27 august 2008 , privind registrul agricol , 
publicata in Monitorul Oficial nr . 628 d i n 29 augus t , 2008 , 
aprobataprin Lege a nr .98 d in 8 aprilie , 2009, cu modi ficarile s i 
completarile ulterioare 

ART. 3 
(1) Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară 

unitara, în care se înscriu date cu privire l a gospodăriile populaţiei şi la 
societllţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice 
şi/sau juridice ca re au teren în proprieta te/folosinţă şi/sa~1 animale, şi 
anume : 

a) capu l gospodllriei şi membrii acesteia, după caz; reprezentantu l legal 
al societăţii/asociaţiei agricole sau al persoanei Juridice care are teren in 
proprietate/folosinţă; 

b) terenurile pe care le deţin in proprietate sau în folosinţă pe 
categorj i. de folosinţă şi pe destinal,.i e a t e renului , i ntravilan/extravilan, 
supralel,.e cultivale cu principalele culturi şi numărul de pomi, pe specii ; 

c) efectivele de animale, pe specii şi categorii, existente la începutul 
fiecărui an; evoluţia anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, 
cabaline, măgari, catări , iepuri de casă , animale de blană , păsări , fa~ilii de 
;i lbino , prcoum ~i t1 l t~ u11l,uale Uv1t11.:~Ll1...~ .:;,.c:tt.t !;dlbdL1c;e crescute in 
captivitate , in condiţiile legii, ce FA~ nhiPctul înscrierii i n registrul 
agricol; 

d) clădirile existente la începutul anului pe raza localită>iL; 
(la 15-04-2017 L1 tera dl din Ali nea tul (l) , Ar Li col ul 3 , Capi telul I a 

fost modificai:ll de Punctul 4, Articolul l din LEGEA nr . 54 din 10 aprilie 
2017, publicată în MONT'rOR JH, OFICIAL nr . 253 din 12 ae_rilic 2017) 

e) mijloacele de transport c u tracţiune animală ; 

L) 111Ljloar.ele ut Li:dnspott <.:u Lrdcţ1 l.1C 1e mecdn.tccl , 
autovehicule pentru transpo<'tat mărfuri, maşinile 
agricultură şi silvicultură ; 

respecL.i.v : tracLodtnle, 
şi utila)ele pentru 

g) orice al te echipamente, 
agricultură şi silvicultură . 

utilaje şi instalaţii/agregate pentru 

(2) Fiecare imobil situat în int r avilanul l oca l .i tâţilor se i dentiflcli , 
potrivit nomenclaturii stradale , prin adresa acestuia , individualizată prin 
denwni rea străz ii şi numărul administrativ , atribuite de către autori tăţiln 
administraţiei publice locale ş1, după CdZ , după numărul cadastral . 

(3) În cazul blocurilor de locuinţe , precum şi in cel al clădirilor 
alipite situate in cadrul aceleiaşi curţi-lot de teren, care au un sistem 
con structiv şi arhitect on ic uni t ar şi in care sunt situate mai mu l te 
a partamente , datele despr e domici liu/reşedinţă/sediu c uprind strada, numărul , 
blocul , scara , etajul , apartamentul . 

(4) Fiecare proprietate situară in extravilanul localit:ăt,.llor, atăt în 
cazul clădiri:or, cAt şi în cel al terenurilor, cu sou fă:"ă. const.rucţii , se 
identifică pi: in denumirea parcelei, num.!il:'ul topografic al 
parcelei /tarlalei I sol ei sau prin denumirea locului , potrivit 
t oponimici/d e numirii specifice zonei respecLive, astfel cum este cunoscută de 
l ocal nici . 



(!J) Terenurile, cu sau fără construcţii , situate în intravilanul 
localităţilor sau in exLrC1vilan, care sunt înscrise in car tea funciară , se 
l.nscriu în cegistcul agricol, identificându-se prin numărul cadastral sau 
topografic şi numărul de carte funciară, după caz, potrivit prevederilor Legii 
cadastrului oi i'.l publicit:.ăţii imobiliare 11L. 7/1996„ republ1Catd, cu 
modificările şi completările ulterioare . 

ART . 5 
(1 ) Se consideră gospodărie , în sensul prezentei ordonanţe , totalitatea 

membrilor de familie , rudelor sau a altor persoane care locuiesc şi 
gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează impreună 

terenul sau întreţin animalele, consumă şi valorifică in mod comun produsele 
agricole obţinute. 

(2) în registrul agricol se inscriu gospodăriile populaţiei, cu tot 
terenul in proprietate şi cel pe care J l utilizează în arendă, in parte, în 
asociere sau sub alte forme , după caz, clădirile existente ld î nceputul 
anului pe raza localită l;ii, animalele pe care le deţin pe raza unei 
localită~i, indi ferent de domiciliul proprietarului . 

(3) La comune se înscriu în rf.g strul agricol toate gospodăriile 
populaţiei, chiar dacă nu deţin terenur1 agricole şi s1lvice, animale sau 
clădiri existent.e la începutul anului pe raza localităţii . De asemenea, toate 
gospodăr11le populaţiei din localităţi care aparţin din punct de vedere 
administrativ de oraşe, municipii ori de sectoare alo municipiului Bucureşti , 

stabilite potrivit legii , se înscriu in registrul agri.col deţinut de aceste 
unităţi adm.i.nistrntiv-Leritoriale, respectiv subdiviziuni administraciv
te<itoriale ale municipiului Bucureşti. 

(4) La oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşt1 se lnscriu 
în registrul agricol numai gospodăriile care deţ1n terenuri agricole şi 
silvice, precum şi acelea care deţin animale pe raza lor administrativ
teritorială. 

(5) Persoanele care nu au domiciliul in localitaLe, inclusiv persoanele cu 
domiciliul l.n altă ţară , dar care au pe raza localită~.L.L Lerenuri , animale sau 
clădiri existenLe la începutul anului pe raza localităţii vor fi înscrise în 
registrul agricol după gospodăriile persoanelor care au domiciliul în 
localitate şi după ce s-au lăsat file libere pentru gospodăriile care se vor 
forma ulter1or datei intocm1rii regl.strului. 

(6) Cu privire :d s_ tudţia ju~~d1cb ,, tere:1ulu1 , . e vor lăsa t' le libere 
pentru înscrierea modi fic!lrilor care intervin pe parcursul unui an ulterior 
datei întocmirii registrului agricol , ca efect al dobândirii/transmiterii 
dreptului de proprietate/folosinţă ori al schimbării categoriei de folosinţă . 
Pentru imobilele intabulate, actualizarea situaţiei juridice se va face in 
baza extrasului de carte funciară de informare eliberat părţilor după 
inscrierea in cartea funciară a actelor în cauză . 

ART. 8 
(1) înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ

teritorial!I îşi are domiciliul capul gospodăriei se !ace pe baza declaraţiei 
date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, 
ln lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de 
capacitate deplină de exerciţiu . Pentru persoanele juridice datele se înscriu 
in registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal 
respectiv, însoţite de documente . 

(2) Persoanele care nu au domiciliul in localitate au obligaţia să trimită 
decla raţia prevăzută la alin . (ll prin poştă , cu confirmare de primire , p e 
c hel t u iala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură . 



(3) î n cazul i nd i viziunii, oricare din tre coind i vizar i va putea da 
declaraţia i n condiţiile alin . (l l sau , după ca z , ale a lin . (2) . 

AAT. 10 
(1) ,..."tQlc:> scrise in ro9ist:.rul agrJ.col privind efect.ivele de on1mole suut.. 

puse de acord cu evidenţele sanitar-veterinare . Med1c11 veterinari de liberă 
practică împuterniciţi să efectueze unele activităţi sanitar-veterinare 
publice şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale pe ntru zoot.ehnie « Prof . Dr . G. 
K. Cons t a ntinescu» au obligaţia punerii l a dispozi ţia primari l or a 
informaţi ilor privind efectivele de a n i male deţinute ele persoane l e fizice sau 
ju ridice . 

(2) în prezenţa celor care fac declc1raţia privind patrimoniul agricol , 
persoanele desemnate la alin . (1) vor verifica , prin confruntarea cu evidenţa 
tehnico-operativă de care dispun, exactitatea datelor înscrise in registrul 
agr i col şi raspund î mpreuna cu secretarul comunei , oraşului , municipiului şi 
a l sectorului muni c i p i ul ui Bucureşti , după caz, şi cu persoana însărcinată cu 
comple t area registrului ag r icol ele r eal.i. ta t ea datelor i n registrate . 

(3) La t nsc r.ie r ea şi centralizarea da t e lor privind categoria d e folosinţă 

a t e renul ui participă şi o persoană d in structura funct,.ională a serviciilor 
comuni t are pentru cadastru şi agricultură , constitui te la ni ve lul unită~ilor 
administrativ-teri t oriale, potrivi t preveder ilor Ordonanţei Guvernului nr . 
13/2001 privind înfiinţarea , o rgani zarea şi funcţionarea servicii l or 
comunitare pentru cadastru şi agricultu ra , aprobată c u modificări prin Legea 
nr . 39/2002 , ia r veridic i ta tea datelor se poate stabili şi prin veri f icări 
încrucişate pe baza eviden ţelor existent e ln cadrul Agen ţiei de Plăt,.i ş i 
I ntervenţie pentru Agricul tură , prin cons ul t area specialiştilor d i n cad r ul 
compart i mentelo r de spec i a l itate a l e acesteia . 

(4) După interconectarea Registrului agricol naţional (ilAN} cu sistemul 
integrat de cadastru şi carte funciară , furnizarea de date către unităţile 
aclmini strat>v teri t oriale se realizează prin g riJa Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară . 

ART. 11 
( 1 ) Termenel e l a care per soane l e fizice şi j uxidice a u obligaţia să 

declare datele pentru înscrierea în registrul agr icol sunt următoarele : 

a) înt-re 5 ianuarie şi ultima z.i lucrătoare a lunii februari e , pentru 
da tele anua l e privind membrii gospodăriei , terenul aflat în 
proprietate/folosinţă , clădirile şi mijloacele de transpor t cu tracţiune 
animală şi mecanică , maşinile, utilaj ele şi instalaţiile pentru agricultură şi 
silvicultură, efectivel e de a n imale existent e în gospodărie/unitatea cu 
personalitate juridică la început u l fiecărui an, precum şi modificările 

in t e r veni te in cursul anului p r e c edent i n efectivele de animale pe care le 
deţin , ca urmare a vânzării-cumpărării , a produşilor obţinuţi , a morţii sau a 
sacrificării animalelor ori a altor intriri-ieşiri ; 

b ) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai , pentru datele privind 
categ oria de folosinţă a terenu lui, suprafeţele eul ti va t .e, numărul pomilor î n 
a nul agricol respectiv; 

c) persoanele f i zice 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. 

(2) în cazul î n care persoanele fizice sau cele juridice nu fac 
declaraţiile la cermenele prevăzute la alin . (1) , se consider.§ cil nu a u 
interveni t niciun fel de modificări , fapt pentru care în registrul agricol se 
reportează din o ficiu datele din anul precedent, c u menţiunea « repo r:t din 
ofi ciu» l a r ub r:ica « semnătura declarantului» . 



(3) Modelele declaraţiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în 
registrul agricol , precu1n şi a notelor de constatare întocmite de persoanele 
prevăzute la art . 9 alin . (1) , cu prilejul verificărilor privind situaţia 
reală , se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a 
registrului n9rir.ol . 

(4) Atât în cazul clădirilor , cât şi al terenurilor , dacă se constată 
diferenţe intre suprafeţele înscrise in actele de proprietate şi situaţia 
reală rezultată din măsurătorile execuLate ln condiţiile Legii nr . 7/1996, 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare , în registrele 
agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţ.ii, dovedite prin 
lucrări tehnice de cadastru . 

(5) În cazul în care , intr- un act de proprietate, un teren are consemnată 
o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală , in registrul agricol se 
înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii , pe baza declaraţiei 
depuse de persoana care are această obligaţie , potrivit prezentei ordonanţe . 

În mod similar se procedează şi în cazul J.n care, într-un act de proprietate, 
un teren este consemnat că figurează ln intravilan/extravilan, iar acesta, 
potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, 
este situat in extravllan/intravilan . 

(6) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca 
urmare a unui dezastru natural , radierea din registrul agricol se face pe baza 
autorizaţiei de desfiinţare , emisă potrivit legii . 

ART . 1 4 
Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, î n termenele 

prevăzute la art . 11, date corecte şi complete, in vederea înscrierii acestora 
în registrul agricol . 

ART . 20 
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 

500 lei , în cazul persoanelor fizice, respecti v cu amendă de la 300 lei la 
1. 500 lei, î n cazul persoanelor juridice, următoarele fapte : 

a) refuzul de 
acesta documentele 
datelor ; 

a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de 
şi a evidenţele necesare J. n vederea verificării realităţii 

h) re[Hz11l pl·ivind t1sigurcJrea accesulu i. persoanele!:' iinpHi.t~r:iir.i Lr: dr· cil-re 
primar de a constat.a la faţa locului situaţia reală, în vederea verificării 
concordanţei dintre aceasta şi datele din registrul agricol ; 

c) nedeclararea , la termenele şi în forma stabilite de prezenta ordonani;ă 
sau de normele tehnice prevăzute la art . 7 alin . (3) , după caz , a datelor care 
fac obiectul registrului agr.icol ; 

d) refuzul de a prezenta primarului informaţiile , potrivit prevederilor 
art . 10 alin . (1) . 

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 
250 lei următoarele fapte : 

a) neîndeplinirea de 
primarului cu atribuţii 

ordonanţă ; 

către personalul din aparat.ul de specialitate al 
in domeniu a obligaţiilor ce decurg din prezenta 

b) neurmărirea de către secretarul comunei , oraşului, municipiului şi al 
sectorului municipiului Bucureşti , după caz , a modului curn işi indeplinesc 
atribuţiile persoanele cărora le revin, prin dispoziţie a primarului, sarcina 
completării , ţinerii la zi a registrului agricol, atât pe suport hârtie, cât 
şi în format electronic, precum şi a centralizării datelor din registrul 
agricol sau a modului de păstrare a acestuia; 



c) nerealizarea de către secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al 
sectorului municipiului Bucureşti , după caz , a obligaţiei prevăzute la art . 
15 . 

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către : 

al primar sau persoanele lmputernicite de acesta . pentru contravenţiile 

prevăzute la alin . ( .l) ; 

b) prefect sau persoanele împuternici te de prefect, l.n cazul personalului 
clin aparacul de specialitate al primarului c u atrib · ii in domeniul 
completării registrului agricol. ••: · ' · 1

1 '• 
o ~ 
~ 

PRIMAR IA BREZOI, 

Secretar,~~~~~~-~~·--1-~~; 
Consilier (/f., --,1;+--

Refe r e n t Jl'i 
~~~~~-""-'~~~~~~~~~ 


