
 Declararea şi înscrierea datelor în Registrul Agricol

Acte necesare :

1. cerere /declaraţie ( prin orice mijloc de corespondenţă ) - în cazul 
persoanelor fizice sau juridice care nu se pot prezenta personal la sediul instituţiei 
noastre

2. CNP al tuturor membrilor gospodăriei conf. act de identitate sau certificat de
naştere / căsătorie

3. actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor ( titlu de 
proprietate, contract de vânzare-cumpărare, donaţie, certificat moştenitor, sentinţă 
civilă . În cazul terenurilor aflate în folosinţă contract de arendare sau alte contracte 
din care rezultă dreptul de folosinţă

4. extras de carte funciară 
5. pentru construcţii: autorizaţie de construire , proces verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor sau după caz, certificat de atestare a edificării construcţiei.
6. în cazul efectivelor de animale acte emise de către autoritatea sanitar-

veterinară din care rezultă luarea în evidenţă. 

Precizări:

În registrul agricol se înscriu gospodăriile populaţiei, cu tot terenul în 
proprietate şi cel pe care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte 
forme, după caz,clădirile utilizate ca locuintă şi construcţiile-anexe şi animalele pe 
care le deţin pe raza unei localităţi, indiferent de domiciliul proprietarului.
Prin animale se înţeleg următoarele specii: bovine, porcine, ovine, caprine, 
cabaline,măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, 
precum şi alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile 
legii, ce fac obiectul inscrierii în registrul agricol.

Au obligaţia de a declara date :

1) persoane fizice cu domiciliul în orașul Cîmpeni care deţin terenuri 
agricole şi silvice şi / sau efective de animale ca mai sus, aflate pe raza administrativ-
teritorială a or. Cîmpeni

2) persoane fizice cu domiciliul în alte localităţi dar care deţin terenuri 
agricole şi silvice şi / sau efective de animale ca mai sus, aflate pe raza administrativ-
teritorială a or.Cîmpeni.

3) persoane juridice cu sediul în orasul Cîmpeni care deţin terenuri agricole 
şi silvice şi / sau efective de animale ca mai sus, aflate pe raza administrativ-
teritorială a or. Cîmpeni.

4) persoane juridice cu sediul în alte localităţi dar care deţin terenuri agricole
şi silvice şi / sau efective de animale ca mai sus, aflate pe raza administrativ-
teritorială a or.Cîmpeni.

Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria 



răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al 
gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu,însoțite de documente.
Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor 
date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

Perioadele la care persoanele fizice si juridice au obligaţia să declare datele 

pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:

a) 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, 
terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de 
locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi 
mecanică,maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele 
de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul 
fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele 
de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obtinuţi, a 
morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrari-iesiri;

b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele 
cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi 

înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care 

au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia 

modificării.


