REGISTRUL AGRICOL
Constituie:
Sursa de date pentru infaptuirea pe plan local a unor politici in domeniile : fiscal,
agrar,al protectiei social,edilitar urbanistic,sanitar,scolar,etc ;
Baza de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor,cum ar fi:eliberarea
documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor si pasarilor,in vederea
vanzarii in targuri si oboare,privind calitatea de producator agricol,in vederea vanzarii
produselor pe piata,privind starea materiala pentru situatii de protectie sociala pentru
obtinerea unor drepturi materiale si /sau banesti ;
Sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic,pentru pregatirea si
organizarea recesamintelor,pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj,etc.
La inscrierea in Registrul Agricol prprietarul/asociatia agricola/persoana fizica/
persoana juridical este obligat annual sa se prezinte la Primaria comunei Balan,
compartimentul agricol pentru a face declaratii la Registrul Agricol,unde va prezenta :
a) Pentru terenuri :
contract de vanzare-cumparare autentificat de notar,contract de donatie,
testament,act de partaj voluntar succesoral,declarartie pe proprie raspundere
privind modul de utilizare al terenului,contracte de arendare, titluri de
proprietate .
b) Pentru constructii :
trebuie sa depuna obligatoriu acte doveditoare legalizate,autentificate la notar in
acest sens,respectiv Extrase de Carte Funciara,contract de vanzare-cumparare
autentificat de notar,contract de donatie,testament,proces-verbal de terminare a
lucrarii ,copie de pe autorizatia de costructie,plan de incadrare in zona.
c) Pentru animale :
bilete de adeverire a proprietatii animalelor (pentru valorificarea lor pe piata sau
sacrificarii in abatoare.
Pentru pozitie nou infiintata in evidentele registrului agricol,se va depune cerere la
sediul Primariei comunei Balan insotita de xerocopia actelor mentionate mai sus si vor mai
avea asupra lor carti de identitate si certificate de nastere pentru copii in vederea notificarii
membrilor din gosdpodarie.
Perioada la care persoanele fizice sau juridice au obligatia sa declare datele pentru
inscrierea in Registrul Agricol sunt :
5-20 ianuarie pentru date anuale privind membrii gospodariei,terenul aflat in
proprietate si cel pe care il utilizeaza,cladirile utilizate ca locuinta, constructii
anexa,mijloace de transport cu tractiune animala si mecanica, masini,utilaje si
instalatii pentru agricultura,efective de animale ;
1-15 mai pentru date privind modul de folosinta al terenului ,suprafete
cultivate,numarul pomilor in anul agricol respectiv ;
In termen de 30 de zile de la data cand au intervenit modificari in patrimoniul
agricol,vanzari-cumparari de terenuri,testament,acte de partaj succesoral,etc.

