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ANUNT

in conformitate cu dispoziliile art.16 din O.G. 28 din 2008 privind registrul

agricol, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, aducem Ia cunogtinld

cetdlenilor comunei Lugaqu de Jos, proprietarilor/moqtenitorilor care delin
imobile terenuri cu sau ftrd ctidiri pe teritoriul comunei Lugagu de Jos

urmdtoarele:
- Prin Hotdrdrea Consiliului Local312022 s-a aprobat modelultipizat

al declaraJiei privind inregistrarealmodifrcarea datelor in registru agricol, pe care

o prezentdm anexat, informdndu-vd in scris pentru a vd prezenta la

Compatrimentul agricol pentru actualizarea datelor din registrul agricol.

Vd aducem la cunogtinld obligaliile ce revin persoanelor frzice gi juridice

in contextual prevederilor art.lI din O.G. 28 din 2008 care prevede:

le fizice si iur ta sct" (1) Termenele I

a)tntre 5 ianuarie si ultima zi lucratoqre q luniifebruarie, pentru datele anuale

privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si

mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilaiele si
instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in

gospodarie/unitateq cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si
modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe

care le detin, ca urmare ayanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau

a sacrfficarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
b)tntre I si ultima zi lucratoqre a lunii mai, pentru datele privind categoria de

folosinta o terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol
respectiv;

c)persoanele fi.zice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise

in registrul agricol, si in afara termenelor prevazute la lit. a) si b), in termen de

30 de zile de la aparitia oricarei'modificari
(2) In cazul in care persoanelefizice sau cele juridice nufac declaratiile la

termenele prevazute la alin. (I), se considera ca nu au intervenit niciun fel de

modfficari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din

anul precedent, cu mentiunea <report din oficiu> la rubrica <semnatura

declarantului>.
Vd mulgumim pentru colaborare!

Secretar general,


