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Nr.35673/01.11.2022 

 

INFORMARE  

privind 

ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL 

 

 

În atenția următoarelor categorii de deținători de bunuri (terenuri, animale, clădiri/construcții, mijloace 

de transport și instalatii pentru agricultură: > Persoane fizice cu domiciliul în Oraș Chitila; 

> Persoane fizice cu domiciliul în alte localităti care detin bunuri pe raza UAT Oraș Chitila; 

> Persoane Juridice cu sediul social în Oraș Chitila; 

> Persoane juridice cu sediul social în alte localităti care defin bunuri pe raza UAT Oraș Chitila; 

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ — teritorială are domiciliul capul 

gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente, 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. 

Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligatia să trimită declaratia prin postă, cu confirmare 

de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratii prin procură. În cazul indiviziuni, oricare dintre 

coindivizari va putea da declarația. 

Termenele la care persoanele fizice juridice au obligatia să declare datele pentru înscrierea în registrul 

agricol sunt următoarele: 

a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie (01.03), pentru datele anuale privind membrii 

gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosintă, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală 

mecanică, mașinile, utilajele instalațiile pentru agricultură silvicultură, efectivele de animale existente în 

gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum modificările intervenite în cursul 

anului precedent in efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzări - cumpărării, a produsilor 

obținuti, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări – ieșiri; 

b) între 1 ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosintă a terenului, 

suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv; 

c) persoanele fizice juridice au obligatia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, în afara 

termenelor prevăzute la lit. a) b), în termen de 30 de zile de la aparitia oricărei modificări. 

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 28/2008 și Normele tehnice de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024, vă solicităm să vă prezentați la sediul Primariei Chitila, compartimentul 

Registrul Agricol în vederea depunerii declarației. 

Persoanele care nu au domiciliul în localitate sau nu se pot deplasa la sediul Primariei Chitila au 

obligația să trimită declaratia prin postă sau email completată semnată. 

 

http://www.primariachitila.ro/

