
         ROMANIA

JUDETUL IALOMITA

COMUNA GHEORGHE LAZAR     

                                                             ANUNȚ

              TERMENE LA CARE  PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE AU OBLIGAȚIA 

SĂ DECLARE DATELE PENTRU INSCRIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL         

1)  Între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie,pentru datele anuale privind 

membrii gospodăriei,terenul aflat in proprietate/folosință, cladirile si mijloacele de transport 

cu tracțiune animală și mecanică,utilajele și instalațiile pentru agricultură și sivicultură, 

efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la inceputul 

fiecarui an, conform anexei nr. 1.

  2)     Între 1 martie și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria    

de folosință a terenului,suprafețele cultivate,numărul  pomilor in anul 2022.

  3)   Persoanele fizice si  juridice au obligația să declare date, pentru a fi inscrise în Registrul

Agricol și in afara termenelor prevazute la lit.a si b, in termen de 30 zile de la apariția 

oricărei modificări.

2. In cazul in care persoanele fizice si juridice nu fac declaratiile la termenele

Prevazute la alin.1 , se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care 

in Registrul Agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent,cu mențiunea(report 

din oficiu)la rubrica semnatura declarantului.

                                                    PRIMAR.

                                      ZAHARIA ELENA – GABRIELA



Anexa 1
                                                    DECLARAŢIE
                        privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol
                   [ ] persoane fizice (PF)  [ ] persoane juridice (PJ)

        Subsemnatul (PF)/Împuternicit (PJ), .........................................., legitimat prin BI/CI/AI 
serie ….... nr. ............... CNP .........................., cu domiciliul în judeţul ................... 
loc. ........................... cod poştal ............ sector ............, str. ......................................, nr. ..... 
bloc .... scara ... etaj ..., ap. ...., tel. ............, fax .............., adresă de e-mail .....................,
        Subscrisa (PJ), .........................., codul de identificare fiscală ....................... cu sediul în 
judeţul .................. loc. ........................ cod poştal .............. sector ............, str. .................... 
nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............... fax ............, adresă de e-mail ................., 
înregistrată la registrul comerţului .......................... la nr. ................................, în vederea 
efectuării de înregistrări/modificări în registrul agricol, declar următoarele:
        ...........................................................
        ...........................................................

        Anexez la prezenta copii ale următoarelor documente, certificate pentru conformitate cu 
originalul:
        ...........................................................
        ...........................................................

        Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului 
se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
        Dată în faţa secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale .......................

Data                                                                                   Subsemnatul/Împuternicit

                                                                                    (Numele, prenumele şi semnătura)                


