Nota de informare privind obliga?ia persoanelor fizice ?i juridice de a declara datele pentru înscrierea în registrul
agricol.
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Secretarul municipiului Satu Mare în temeiul art. 11 alin. 1 din O.G. nr. 28/2008, actualizat? cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare
aduce la cuno?tin?? public?, faptul c? perioadele la care persoanele fizice ?i juridice au obliga?ia s? declare datele pentru
înscrierea în registrul agricol sunt urm?toarele:
Secretarul municipiului Satu Mare in temeiul art. 11 alin. 1 din O.G. nr. 28/2008, actualizat? cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare
aduce la cuno?tin?? public?, faptul c? perioadele la care persoanele fizice ?i juridice au obliga?ia s? declare datele pentru
inscrierea in registrul agricol sunt urm?toarele:
a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospod?rie, terenul aflat in proprietate ?i cel pe care il utilizeaz?, cl?dirile
utilizate ca locuin??, construc?iile-anexe ?i mijloacele de transport cu trac?iune animal? ?i mecanic?, ma?inile, utilajele ?i
instala?iile pentru agricultur?, efectivele de animale existente in gospod?rie/unitatea cu personalitate juridic? la inceputul fiec?rui
an, precum si modific?rile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le de?in, ca urmare a
v?nz?rii-cump?r?rii, a produ?ilor ob?inu?i, a mor?ii sau sacrific?rii animalelor ori a altor intr?ri-ie?iri.
b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosin?? a terenului, suprafe?ele cultivate, num?rul pomilor in anul agricol.
c) Persoanele fizice ?i cele juridice au obliga?ia s? declare date pentru a fi inscrise in registrul agricol ?i in afara acestui interval de
timp in cazul in care au intervenit modific?ri in patrimoniul agricol in termen de 30 de zile de la apari?ia modific?rii.
In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declara?iile la termenele prev?zute la alin. (1) din respectiva ordonan??,
se consider? c? nu au intervenit niciun fel de modific?ri, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaz? din oficiu datele din anul
precedent, cu men?iunea corespunz?toare la rubrica "semn?tura declarantului"

