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Articolul 11:
(1) Termenele la care persoanele fizice si juridice au obliga?ia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoare
a) intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietat
mijloacele de transport cu trac?iune animala si mecanica, masinile, utilajele si instala?iile pentru agricultura si silvicultura, efectivele
gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in e
le de?in, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor ob?inu?i, a mor?ii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
b) intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosin?a a terenului, suprafe?ele cultivate, numarul po
c) persoanele fizice si juridice au obliga?ia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, si in afara termenelor prevazute la
de zile de la apari?ia oricarei modificari.
(2) In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declara?iile la termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au in
modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu men?iunea «report din oficiu» la
declarantului».
(3) Modelele declara?iilor privind inregistrarea/modificarea datelor in registrul agricol, precum si a notelor de constatare intocmite de
9 alin. (1), cu prilejul verificarilor privind situa?ia reala, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului ag
cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferen?e intre suprafe?ele inscrise in actele de proprietate si situa?ia reala rezultata
condi?iile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in registrele agricole se inscriu suprafe?ele care cor
prin lucrari tehnice de cadastru.
(5) In cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren are consemnata o alta categorie de folosin?a decat situa?ia reala, in registru
de folosin?a care corespunde realita?ii, pe baza declara?iei depuse de persoana care are aceasta obliga?ie, potrivit prezentei ordon
procedeaza si in cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren este consemnat ca figureaza in intravilan/extravilan, iar acesta, po
generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat in extravilan/intravilan.
(6) In cazul in care o cladire este in stare avansata de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se
desfiin?are, emisa potrivit legii."

