
 

 

In atenţia tuturor locuitorilor comunei BARCANESTI 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI BARCANESTI 
 

           ANUNŢ –INVITAŢIE LA PRIMĂRIE 
 
 
            Către,  

 
Domnului/doamnei,  ____________________________ , 

 sat. __________________________________, nr.________ 
 

În conformitate cu legislaţia specifică se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a 
datelor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru anul 2023. 

Aceasta activitate se realizeaza de autorităţile administratiei publice locale şi are drept 
scop asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna 
utilizare a resurselor locale. 

     Termenele la care persoanele  fizice și  juridice  au obligația  sa declare datele pentru 

inscrierea in registrul agricol , potrivit art.11 din O.G. nr.28 din 2008 privind registrul agricol, cu 

modificări și completări ulterioare , sunt următoarele: 

   a)intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii 

gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune 

animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de 

animale existente in gospodarie/unitatea 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 a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor 

intrari-iesiri; 

   b)intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a 

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

   c)persoanele fizice 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. 

         In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele 

prevazute anterior  se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in 

registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea «report din 

oficiu» la rubrica «semnatura declarantului». 

 

 

 

Inscrierea datelor in Registrul agricol se face pe baza declaraţiilor date sub semnatură 
proprie a capului de gospodarie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A          B Ă R C Ă N E Ş T I 

Nr .  27.443   din 30.12.2022 
 

 

 



Înscrierea în Registrul agricol a datelor privind cladirile şi terenurile, a titularului 
dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot 
face numai pe bază de documente anexate la declaraţia facută sub semnatură proprie. 

 
Pentru efectuarea unei declaraţii complete care sa conţina datele conform 

formularului Registrului agricol, vă rugăm să aveti asupra dumneavoastră documente şi să fiţi 
în măsura a furniza date, după caz, privind: 

- cartea de identitate/buletinul de identitate   sau  certificatele de stare civila, după caz, 
pentru toate persoanele ce compun gospodăria; 
 -documente si informatii privind  terenurile deţinute în proprietate, în comuna 
Barcanesti, identificate pe parcele, tarlale, intravilan, extravilan, număr cadastral, număr carte 
funciară, vecinatăţi , categoria de folosinţă, nr. bloc fizic şi titularul dreptului de proprietate; 

- informatii privind: suprafaţa arabilă cultivata pe raza localitaţii (din terenul 
proprietate, arendat, cote-parti, etc); 

- numarul de pomi fructiferi - in livezi şi razleţi - pe specii şi soiuri; 
- documente şi/sau informatii privind animalele domestice detinute la începutul 

anului, pe specii, grupe de vârsta şi sex; 
- documente şi/sau informatii privind construcţiile deţinute pe raza localităţii 

(suprafaţa, materialele din care sunt construcţii pereţii, anul darii in folosinţă); 
- Informatii privind producţia vegetală şi animala obţinută. 

 
Fata de acestea, vă invităm la sediul Primariei, situat în satul BARCANESTI, 

str.Crinilor nr.108, pentru depunerea declaraţiei cu privire la datele ce se înscriu în 
Registrul agricol. 
Persoanele de contact:  Radu Simona, Ene Simona Mihaela  . 

                             TEL./FAX: 0244/276595/0786179076 

Program depunere declaraţii : LUNI, MARTI, JOI :  07.30- 15.30 

                                         MIERCURI : 07.30- 17.30 

                                         VINERI : 07.30-13.30 

Va informam ca declararea de date nesincere, refuzul de declarare, precum şi 
nedeclararea la termenele stabilite a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, dacă faptele nu 
sunt săvârşite în astfel de condiţii încat, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni, 
constituie contravenţie şi se sancţioneaza cu amenda potrivit reglementarilor in vigoare. 
Prezenta constituie un mod de aducere la cunoştinţă publică a dispoziţiilor legale privind 

Registrul agricol( O.G. nr.28/2008 privind registru agricol , cu modificarile si completările 

ulterioare, H.G. nr.985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 -2024 și  Normele 

tehnice privind modul de completare  a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate 

prin  Ordinul comun al ADR/MLPDA/MAI/MFP/INS/ANCPI/ANSVSA nr.25/1382/ 37/ 

1642/14297/746 din 2020), obligaţie care revine autorităţilor administraţiei publice locale.  
 
 

             PRIMARUL COMUNEI,                     SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI,               

    Gheorghe DIMA                                                          Nicoleta SAVU 
 

 

 


