ANUNł
Date pentru Registrul agricol
În atenŃia următoarelor categorii de deŃinători de terenuri, animale şi păsări:
Potrivit legislaŃiei, există unele perioade stabilite pentru proprietari, care au obligaŃia
de a declara ce deŃin, astfel:
- gospodării ale populaŃiei cu domiciliul pe raza comunei Mociu, care deŃin terenuri agricole
sau silvice precum şi cele care deŃin animale din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline,
păsări şi familii de albine;
- persoane fizice cu domiciliul în alte localităŃi, care deŃin terenuri, animale, păsări şi/sau
construcŃii pe raza comunei Mociu;
- unităŃi cu personalitate juridică cu sediul în comuna Mociu (societăŃi comerciale,
societăŃi/asociaŃii agricole, unităŃi de învăŃământ, sănătate, culte, industrie, transport,
construcŃii, administraŃie publică etc., cu excepŃia unităŃilor aparŃinând Ministerului Apărării
NaŃionale, Ministerului de Interne, Ministerului JustiŃiei si Serviciul Român de InformaŃii,
care deŃin terenuri, animale, păsări şi/sau construcŃii pe raza comunei Mociu;
- unităŃi cu personalitate juridică cu sediul în altă localitate, care deŃin terenuri, animale,
păsări şi/sau construcŃii pe raza comunei Mociu.
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 175/2007 privind registrul agricol
pentru perioada 2007-2011 si ale Normelor Tehnice privind modul de completare a
Registrului agricol pentru perioada 2007-2011, aprobate prin Ordinul nr. 344/239/742 al
ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului internelor şi reformei administrative
şi al ministrului economiei şi finanŃelor, categoriile mai sus menŃionate au obligaŃia de a
declara datele privind terenurile agricole sau silvice, animalele, păsările şi familiile de albine
pe care le deŃin, în vederea înscrierii în registrul agricol al comunei Mociu, la următoarele
termene:
a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind terenul în proprietate, componenŃa gospodăriei,
efectivele de animale, păsări existente, în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la
începutul anului, precum şi modificările intervenite în cursul semestrului II al anului
precedent în efectivele de păsări, bovine, porcine, ovine, caprine şi cabaline, pe care le deŃin
(vânzări, cumpărări, produsi vii obŃinuŃi, animale, păsări moarte sau sacrificate, alte intrăriieşiri), utilaje, instalaŃii agricole şi mijloace de transport, construcŃii;
b) 15-31 mai, pentru datele privind modul de utilizare a suprafeŃei agricole, suprafaŃă arabilă
cultivată, numărul pomilor fructiferi;
c)1-15 iulie, pentru datele privind evoluŃia efectivelor de animale, păsări în semestrul I al
anului.
Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraŃiei date, sub semnătură
proprie, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei,
prin vizitarea gospodăriilor de către persoane împuternicite cu completarea registrului agricol.
Având în vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice şi juridice deŃinătoare de
terenuri, animale, păsări şi familii de albine, au obligaŃia să declare datele privind terenurile
agricole sau silvice, animalele, păsările si familiile de albine pe care le deŃin, în vederea
înscrierii în Registrul agricol al comunei Mociu.
Drept urmare, persoanele fizice şi juridice deŃinătoare de terenuri, animale, păsări şi
familii de albine, sunt rugate să se prezinte la sediul Primăriei comunei Mociu (la parter,
agent agricol Horvath Erno), pentru declararea şi înscrierea datelor în registrul agricol.
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